
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorwoord 

Beste leden en ouders 

We zijn het jaar gestart met een knaller van een overgang. Inmiddels hebben we 

genoeg afscheid genomen van het voorbije jaar en is het tijd om onze blikken 

voorwaarts te keren. Er waait een nieuwe wind en die stuwt ons schip voort. Wat zie 

ik daar? Dromenland in zicht! 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. 

Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur 

eens buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan 

je beginnen dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke 

droom telt. 

Laat dromen niet gewoon dromen blijven. 

Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om 

jullie droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een ideale 

oefenruimte om te experimenteren. 

Fantasie? Meer is meer. 

... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze 

kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. 

Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke 

fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de 

doorwinterde scout of gids. 

Ongeremd knoeien en groeien. 

Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en 

nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je 

comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke 

avonturen. Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze 

droomwereld. 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. 



 

Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We 

vergroten de inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen 

bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze! 

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 

 

We hebben super veel zin in het nieuwe jaar en wij hopen jullie ook. Hieronder vindt 

u per tak de planningen voor oktober en november. Zoals steeds: als er nog vragen 

zijn over financiën, inschrijvingen, administratie, etc, dan mag u dit mailen naar 

groepsleiding@de25.be of melden in het echt na een activiteit. Voor specifieke 

vragen over komende activiteiten, de werking of uw kind keert u zich best tot de 

takleiding (hun emailadressen zijn per tak verder onderaan te vinden en uiteraard zijn 

zij ook aanspreekbaar!). 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 
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Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Activiteit Wie? 

17 oktober Ouderspel Iedereen 

22 oktober Dag van de jeugdbeweging Iedereen 

29-31 oktober  Takweekend Iedereen 

20 november Spaghetti-avond Jogivers & Givers 

5 december Sintvergadering Iedereen 

12 december Truffels straatverkoop Iedereen 

17 december Truffelverkoop Beerschot Jogivers & Givers 

18 december Kerstmarkt + afhaal truffels Iedereen 

9 januari Groepsspel + 

Nieuwjaarsdrink 

Iedereen 

19 februari Cinema Jogivers 

20 maart Brunch Kapoenen & Welpen 

1-3 april Groepsweekend Iedereen 

23 april Givercafé Givers 

18-19 juni Wafelverkoop Jogivers & Givers 

2 juli BBQ + afhaal wafels Iedereen 

20-31 juli Groepskamp Jogivers & Givers 

24-31 juli Groepskamp Kapoenen & Welpen 



 

 
 

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. 

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 

Oktober 
 

Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw scoutsjaar, met nieuwe leiding natuurlijk. En die 
leiding kan niet wachten tot de eerste vergadering daar is. Je ziet dat we ook al meteen een 
weekend gepland hebben, maar daarover later meer. Als jullie nog vragen hebben, kunnen 
jullie deze steeds stellen via kapoenenwelpen@de25.be.  
 

 
3 oktober van 10u00 tot 12u30 – Vriendjesdag + infomoment ouders 
‘Iedereen is welkom’, zo luidt het motto op vriendjesdag. Neem vandaag zeker al je buren, 
klasgenootjes, neefjes en nichtjes mee naar de scouts om te tonen hoe cool het daar wel niet 
is. Aansluitend op de vergadering (om 12u30) volgt een kort infomoment voor alle ouders van 
de kapoenen en de welpen. De leiding stelt zich even voor, de weekend- en kampdata worden 
meegegeven, … Voor nieuwe ouders volgt er nog een uitgebreider infomoment op een andere 
dag (meer hierover later).  

 
 
10 oktober van 10u00 tot 12u30 – Reisje rond de wereld  
Voor diegenen onder jullie die altijd al een wereldreis hebben willen maken, deze vergadering 
is speciaal voor jullie! Alle continenten komen aan bod: op Safari in Afrika, huppelen op de 
walk of fame in Noord-Amerika, lama’s aaien op de Machu Picchu in Zuid-Amerika, sushi en 
dim sum eten in Azië, pinguïns spotten in Antarctica, roadtrippen in Oceanië en last but not 
least stadjes bezoeken in Europa. Tijdens onze wereldreis maken we ook onze patrouilles 
voor de rest van het jaar, dus zie dat op tijd bent om te boarden. 
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17 oktober van 10u00 tot 12u30 - Ouderspel 
Vandaag testen we onze mama’s en papa’s hun scoutsskillz uit. We spelen met de hele 
scouts een groot spel waardoor iedereen elkaar kan leren kennen. Misschien kom je wel 
te weten dat één van je ouders een krak is in scoutsspelletjes. Neem die mama’s en 
papa’s zeker mee, want we zullen ze nodig hebben. Na het spel voorzien we een heerlijk 
middagmaal voor alle leden en hun ouders.  
 

 
 
24 oktober van 10u00 tot 12u30 – knutselen  
Haal jullie creatieve gedachten en uitvoerende 
vingers maar al boven, want vandaag gaan we 
knutselen! Wat we gaan maken is nog een 
verrassing, maar maak thuis al maar een plekje vrij 
op of in de kast voor jullie werkjes.  

 

 

29 tot 31 oktober – Superheldenweekend  
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is mega … die je aan de hemel 
ziet. Welke superheld plaats jij op de stippellijnen in bovenstaand liedje? Is het Mega Mindy, 
Spiderman, Catwoman, The Hulk, … of toch je mama of papa? Want laat ons eerlijk zijn, dat 
zijn toch de grootste helden aller tijden. De precieze uren en verdere info vindt u in de 
weekendbrief (volgt nog). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kapoenen en welpen 

November 
 

7 november – GEEN VERGADERING  
Slaap maar lekker uit, want vandaag is het geen 
vergadering omdat het herfstvakantie is. En als je de 
scouts echt te hard mist, kan je altijd een macramé 
bandje maken voor de leiding! 
 
 
 
 
 
 

14 november van 10u00 tot 12u30 – 
Vlaamse kermis  
Komt dat zien! Komt dat zien! De kermis komt 
naar de scouts. Blikken gooien, eendjes 
vangen, zaklopen, badmintonnen en nog veel 
meer. Probeer zo veel mogelijk punten te 
maken, want je gaat ze nadien nog nodig 
hebben!  
 

 

 
 

 
21 november van 10u00 tot 12u30 - 
technieken met de mama’s en papa’s 
Opnieuw zijn de mama’s en papa’s en andere 
opvoeders welkom om hun scoutstalenten op te 
halen, want vandaag gaan we sjorren! Niet getreurd 
als je er nog geen held in bent, we hebben genoeg 
leden en leiding die het je met hand en tand willen 
uitleggen. En wanneer je het sjorren beu bent, kan 
je ook altijd macramé bandjes maken, want ook dat 
is een belangrijke 
scoutstechniek.  

 

 
28 november van 10u00 tot 12u30 – Piraten  
Kom vandaag verkleed als piraat naar de scouts, want ons schip vertrekt 
naar pirateneiland. Schip ahoy! Zouden we krokodillen of 
zeemeerminnen tegenkomen onderweg? We zullen zien. Maar één ding 
is zeker, een echt avontuur staat ons te wachten.  

 

 

 
 



 

Kapoenenwet: 
DROMENLAND IN ZICHT 
 
Welpenwet: 
WIJ ZIJN WELPEN 
DIE GRAAG HELPEN 
MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1 
EN WE SPELEN MET IEDEREEN  
 
Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen 
naar kapoenenwelpen@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 
 

 

 
 Ikki (Babs): 0471 21 39 10  
 
 
 
 
     

 

Sofie (Marala): 0477 75 11 91  

 

 

 

Pebbles (Tavi): 0472 61 33 90  

 

 

 

 

Jenthe (Balu): 0471 21 27 89   
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Klopstok Jogivers 
Oktober 

Whoehoew, het nieuwe scoutsjaar begint!!! Na een geweldig kamp en een 

leuke overgang, kunnen we de zomer goed afsluiten. Dan is het nu tijd om 

met de nieuwe supertoffe en megaleuke jogivertak allerlei supertoffe en 

megaleuke activiteiten te doen. Ook kunnen we eindelijk nog eens op 

weekend gaan! Haal je uniform maar uit de kast en je goede been uit bed, 

en maak je klaar voor een heel spannend scoutsjaar. De leiding heeft er 

alvast veel zin in! 

 

 

Zondag 03 oktober – 10u00 tot 12u30 - VRIENDJESDAG  

De eerste vergadering beginnen we met vriendjesdag! Sprokkel al je 

klasgenootjes/neven/nichten/liefjes/BFF’s/buurjongens/ 

buurmeisjes/weet-ik-veel-wie’s en sleep ze eens mee naar de scouts. 

Ze zullen er zeker geen spijt van hebben! Kleine side-note: op eender 

welke andere vergadering zijn ze ook welkom hoor. Als ze dus 

toevallig deze zondag niet kunnen, kunnen ze altijd een andere keer 

komen proberen 😉. 

 

 

Zaterdag 09 oktober – 19u00 tot 21u00 - JOGIVERPARLEMENT 

Welke vergadering vind jij altijd heel leuk en moeten we zeker 

doen dit jaar? En welke vergadering vind je helemaal niet leuk? 

Denk hier alvast eens goed over na, we kunnen jullie input 

gebruiken op ons jogiverparlement! Ook zullen jullie nu te weten 

komen met wie je in de patrouille zit… Spannend! 

 

 

Zondag 17 oktober – 10u00 tot 12u30 - OUDERSPEL 

Trommel deze keer jullie ouders zeker op, want ze zijn ook 

welkom op de vergadering. We organiseren namelijk een groot 

spel voor iedereen! Nadien nodigen we jullie ook uit om te 

blijven voor een hapje en een drankje. 

 



 

Zondag 24 oktober – 10u00 tot 12u30 – MEGAGAMES 

Als jij de spelletjes Angry Birds, Among Us en Pacman al volledig onder de 

knie hebt, ga jij je op deze vergadering zeker helemaal kunnen uitleven! Voor 

iedereen komt er minstens wel 1 spel waarin hij of zij kan uitblinken, dus doe 

je best en let the games begin! 

 

 

Vrijdag 29 oktober t.e.m. 31 oktober - TAKWEEKEND 

Eindelijk nog eens WEEKEND!!!!! Zoals je kan zien, zijn wij duidelijk heel 

enthousiast dat we nog eens op weekend kunnen gaan, dus hopelijk zijn jullie 

even excited. Meer info volgt nog in de brief, maar heel misschien kan je het 

thema van het weekend al vroeger te weten komen….  

 

  



 

Klopstok Jogivers 
November 

 

Zondag 07 november – GEEN VERGADERING 

Vandaag is het geen vergadering! Slaap nog eens 

goed uit en geniet van de laatste zondag van de 

herfstvakantie.  

 

 

 

Zondag 14 november – 10u00 tot 12u30 - TECHNIEKEN 

Tijd om eens aan onze vaardigheden te werken. Kan jij goed sjorren? 

Lukt het om een tent op te zetten? Is vuur maken geen uitdaging meer 

voor jou? Als dit allemaal al lukt, kan je je kunsten komen showen! Stel 

dat je nog af en toe wat sukkelt, is dat het ideale moment om eens goed 

te oefenen.  

 

Zaterdag 20 november – 10u00 tot 23u00 - SPAGHETTIAVOND 

Dit weekend geen vergadering want is het spaghettiavond!! Nodig al je vrienden 

en familie uit om van onze heerlijke spaghetti te komen genieten. Meer info 

volgt nog via brief, mail en facebook. Tot dan! Jullie krijgen van ons middag en -

avondeten, en moeten zelf niet inschrijven. 

 

Zondag 28 november – 10u00 tot 12u30 - ….QUIZ 

Tijd om eens jullie kennis op de proef te stellen met behulp van een quiz!! 

Wat voor quiz gaan we nog niet zeggen, maar een gouden tip: ga op 

voorhand eens naar het toilet…. We hebben er alvast zin in!  

 
 
 
 
 



 

De jogiverwet 

Wij zijn Jogivers, wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen 
Ik zeg mijn mening en luister naar die van anderen 
Zelf zet ik al 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 scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar 

jogivers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

 

 

 

 

GSM nummers 
Laura (Labrador): 0473 51 86 20 

Alix (Gazelle): 0472 40 59 11 

Anaïs (Jaguaroundi): 0468 17 54 16 

Kida: 0474 07 08 26 
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Klopstok Givers  
Oktober  

Aaah oktober, wat een maand! We pakken nog de laatste sprieten zon mee (die we nog 

tegoed hebben van deze minder-dan-optimale zomer) en vliegen er met volle goesting in. 

Deze maand is het nog wat uitzoeken en verkennen hoe deze nieuwe groep in zijn werk gaat, 

wie leidt, wie volgt, wie brengt iedereen aan het lachen en wie herinnert iedereen eraan om 

te checken of je toch zeker je lunchpakket niet op de keukentafel bent vergeten. 

Muzikaal advies om in de oktoberstemming te geraken: California Dreamin’ – The Mamas 

and The Papas (https://www.youtube.com/watch?v=oU6uUEwZ8FM). 

 

Zondag 3 oktober – 10u tot 12u30 – Vriendjesdag  
Eerste vergadering van het nieuwe jaar, 
hoe spannend?! Vandaag is het de 
bedoeling dat jullie allemaal 1 of 2 
vrienden meenemen (maar 3 mag ook 
haha), dat kan van de fam, van’t school of 
van een andere hobby. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!  
 

 
Zaterdag 9 oktober – 19u tot 21u30 – Parlement  
Willen jullie een leuk wist-je-datje horen? Eén van die vijf 
basispijlers van scouting is medebeheer.* Dat houdt in dat 
je je mening geeft en naar anderen luistert. Dat geldt niet 
enkel binnen de givers, maar ook tussen givers en hun 
leiding! Wij willen dus vandaag van jullie horen waar jullie 
zin in hebben of absoluut geen zin in hebben, wat de tops 
en de flops van vorig jaar waren en welke gekke ideeën 
jullie allemaal graag tot werkelijkheid zouden maken! 
*De andere vier basispijlers zijn zelfwerkzaamheid, 
engagement, dienst en ploegwerk. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Zondag 17 oktober – 10u tot 12u30 – Ouderspel 

Het ouderspel hebben we door corona twee keer moeten 
missen en dat maakte ons sip. Daarom hebben we besloten 
om niet te wachten op de lente en gewoon yolo in oktober al 
een ouderspel te doen. Ieder lid mag zijn/haar ouders of voogd 
meenemen, en als die geen tijd of goesting hebben, mag je ook je 
oma of opa bijvoorbeeld meevragen. Tijdens het spel kunnen jullie 
samen voor de overwinning gaan of tegen mekaar strijden. Erna 
kunnen jullie lekker blijven eten, hoe gezellig! 

 
 
Zondag 24 oktober – 10u tot 14u00 – Technieken 
Met een touw in de hand en een balk op de schouder (en 

een stevige portie teamwerk (en ook wat fantasie (en ook 

wat goede wil (en uiteraard je goed humeur (en ook best 

wel je botinnen (en eventueel het Grote Buitenboek (en 

de vaardige begeleiding van je lieftallige leiding))))))) 

zetten we deze voormiddag een prachtige constructie 

op poten!  

 
 
Vrijdag 29 oktober tot zondag 31 november – Uren in de brief - 
Takweekend  
Eindelijk nog eens op weekend!!!! Oké we hebben intussen wel een kamp gehad, maar 
nieuw jaar, nieuwe leden, nieuwe leiding dus het is weer eens tijd om ons lokaal te verlaten 
voor een goede team building sessie.  

 
 
  



 

Klopstok Givers  
November 
 

November, dat is when the magic happens. Er staat een toffe maand op het programma, dus 

lets get crackalackin’. 

Muzikaal advies om in de oktoberstemming te geraken: Silver Lining – First Aid Kit 

(https://www.youtube.com/watch?v=DKL4X0PZz7M). 

Zondag 7 november – Geen vergadering  
Om wat te bekomen van het weekend, en omdat dit het laatste weekend van de 

herfstvakantie is, is het deze week geen scouts. 

 
Zondag 14 november – 10u tot 13u30 - Zwemmen  
Ik weet niet of het bij jullie ook zo kriebelt, maar ik voel me 
helemaal zwemmeliscious. Trek jullie zwemkledij maar aan 
en gooi gauw een handdoek in je rugzak, want we trekken 
naar het zwembad! We zijn misschien ietsje later terug dan 
normaal, dus neem een koekje of een stuk fruit mee, maar 
een lunchpakket is niet nodig. 
 
Zaterdag 20 november -  10u tot 23u - 
Spaghettiavond 
Mamma mia, vandaag gaan we super lekkere pasta di casa maken. We gaan allemaal samen 

groenten snijden, lekker kokerellen tot ze perfect al dente zijn en de zaal helemaal mooi 

maken. We beginnen al ’s ochtends, want er zijn veel voorbereidingen om te treffen. 

Wanneer de eerste gasten komen is het immers lights, camera, action! Met dit evenement 

brengen we centjes in het laatje zodat we veel 

leuke dingen kunnen doen op kamp, dus met de 

volle goesting er staan is de boodschap! Jullie krijgen 

middag- en avondeten van ons en hoeven zelf niet in te 

schrijven. 

 
 
 
 

 
 
 



 

Zondag 27 november – 10u tot 12u30 – Spel 
Ja de boom stond in het paaaaark aaallliijjallo ja de boom stond in het paaark aaalliijallo, 

en in dat park daar was een spel een reuzespel een pracht van een spel oooo 

jongens wat een spel was dat?! Een spel in een park en een park rond die boom en de 

boom stond in het paaaaark aaallliijjallo ja de boom stond in het paaark aaalliijallo! 

 
 

 

 

 

 

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. 

GSM nummers 
Amélie (Franse Bulldog): 0498 29 99 73 

Sam (Grijs Bokje): 0492 82 30 65 

Ines (Jakhals): 0471 89 58 97 
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Nog eens opgesomd 

Aanspreking Naam GSM-nummer 

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Tavi Pebbles 0472 61 33 90 

Marala Sofie 0477 75 11 91 

Baloe Jenthe 0471 21 27 89 

Labrador Laura 0473 51 86 20 

Gazelle Alix 0472 40 59 11 

Jaguaroundi Anaïs 0468 17 54 16 

Kida Kida 0474 07 08 26 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Grijs Bokje Sam 0492 82 30 65 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

 


