
Maandschors  

Oktober - November 



Na een geslaagde zomer met 2 fantastische kampen in Bree en Hongarije, wachten de meesten onder

ons waarschijnlijk vol ongeduld op het volgende scoutsjaar. Tweemaandelijks wordt er via mail en via

onze website de maandschors digitaal verspreid. Dit boekje bevat steeds een deeltje algemene info

over speciale activiteiten en andere interessante weetjes. Daarna volgen de takpagina’s die per tak

een overzicht geven van de komende activiteiten. Vooraleer we nog meer info geven, blikken we even

terug op de leuke tijd die leden en leiding beleefd hebben in juli.

Kampfilmpje Bree Kamfilmpje Hongarije

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dke0TTZMJdUU%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0NQdGKKqjsMt3QsGI8eGNqC6cWTqa-NJQBx53RLTPvILrXhmU7Ev7sH5s&h=AT21wSadYKE0bHYqNHIcKUZQIbd3tCPgANUnF4Be-WekjOF0Rp0IPn6Yb8eorMXkifRO1_ahIcQnL-gJQcOE3F0QFU5_QMrlqCR6rXDYRQjETg2LxxhvdSLYHgVgMC5e4E56&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0uJgpEq-t8q0h-RcyDqiPR0NGoToag38K2Tl58yveQh4YttG3BjDsdN5meL57v2J5EkplbW_EtOg9HhSluFawVDkp_gGKqFJ-A7Znni_FZdJp8uU3Iz9eCewJCm4U2S1afsFDUUI5LZX8fFvZSrSiTzP7sZYXfVdeItmyOVCaHjYc-3_HVLHZ3_3V0JWiiF1iJfEBPoPk
https://youtu.be/LjuFdgxLlGs


Jaarthema 2022-2023

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te

staan bij de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen

engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts?

Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te denken

en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze

motivatie. 

Zin in Scouting

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te

doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het

weekend plezier te maken met je klasgenoten. Of wil je graag

nieuwe vaardigheden ontwikkelen of jezelf beter leren kennen?

Alles kan en mag bij de scouts! 

Kiezen voor Scouting

Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een

bewuste keuze. “Scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met

zich mee. Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich

in voor zichzelf, elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de

afwas op kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten we

een financiële actie op voor mensen die extra steun nodig

hebben.

Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan aansluiten bij de tekenles of de fanfare.

Wanneer het jong-giverweekend samenvalt met die belangrijke volleybalmatch op zaterdag, maak jij

zelf de keuze tussen beide. We maken ons engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars

prioriteiten.

Talenten in de verf

We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we kunnen. We vieren elkaars

unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan

onze motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag.

Scouting doe je samen

Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op

wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen

de motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is.

Scouts als identiteit

Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep mensen met

gezamenlijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan.

Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een internationale

uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep.

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten ons beste

beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de

scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze patrouille of onze

leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten

plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting!



De leidingsploeg

Dit jaar staat er een team van wel 39 leid(st)ers paraat om wekelijks een toffe tijd te bezorgen aan uw

kind. Met leeftijden van 17 tot 24 jaar lijken we misschien jong maar we worden ook nog

ondersteund vanuit meerdere hoeken. Zo kunnen we rekenen op ervaring van oud-leiding, Scouts en

Gidsen Vlaanderen en onze eigen vriendenkring. Fidele Schaarbek, Bereidwillige Coati en

Ondernemende Oryx vormen het groepsleidingsteam waar jullie steeds bij terecht kunnen voor

(algemene) vragen.

Helaas betekent dit dat we afscheid hebben moeten nemen van Zorgdragende Ani, Golden Retriever,

Praatgrage Palmtortel, Emippo en Timon. Stuk voor stuk geweldige leiding die al hun talenten

hebben ingezet om bij te dragen aan de verschillende aspecten van scouting. Een welgemeende

D-A-N-K-U … DANKU!

Werking & regels

De scoutsactiviteiten gaan in het algemeen door op zondag van 14u tot 17u op ons scoutsterrein

(Peutiebosweg 1, 1801 Peutie). Indien hiervan afgeweken wordt, staat dat op de takpagina verderop

in de maandschors. Uitzonderlijk wordt er ook aanvullende informatie gegeven via mail. De takken –

of leeftijdsgroepen – zijn op onderstaande manieren ingedeeld. Om een goede werking te

garanderen, hanteren we – ondanks de relatief grote leidingsploeg – een ledenstop bij alle takken.

Ook zijn er een aantal regels i.v.m. het dragen van ons uniform en de aanwezigheid. Ook dit wordt in

de tabel verderop weergegeven. Wie de regels omtrent aanwezigheid niet volgt, kan geweigerd

worden om mee te gaan op kamp. We hechten immers veel belang aan de samenhang van de groep

en die ontstaat door regelmatig deel te nemen aan de scoutsactiviteiten. Uiteraard houden wij

rekening met persoonlijke situaties zoals gescheiden ouders of meerdere hobby’s. Gelieve in dat

geval iets te laten weten aan de takleiding.

Ook in geval van onregelmatige afwezigheid, wordt de leiding graag op de hoogte gebracht om waar

nodig de activiteit bij te sturen.

Tak Leeftijd Verplicht deel uniform Aanwezigheid
Kapoenen 2015-2016 T-shirt en groepsdas rond

de nek
Minstens 10x aanwezig zijn

Wouters 2013-2014 Hemd en groepsdas rond
de nek

Minstens 10x aanwezig zijn

Wolven 2011-2012 Volledig uniform*,
groepsdas rond linkerarm

Minstens 10x aanwezig zijn

Jong-Givers 2009-2010 Volledig uniform*,
groepsdas rond linkerarm

Maximaal 10x afwezig zijn zonder reden

Givers 2006-2008 Volledig uniform*,
groepsdas rond linkerarm

Maximaal 10x afwezig zijn zonder reden

*volledig uniform = groene broek/rok, scoutshemd en groepsdas



Een T-shirt of groepsdas kan je enkel bij ons kopen voor respectievelijk € 9 en € 11.

Op een scoutshemd komen heel wat kentekens; takkenteken, groepslintje, jaarkenteken,

Withlovekenteken. Iedereen heeft recht op één van deze kentekens. Ben je het kwijt? Dan kan je een

nieuw kopen bij de leiding of in de Hopper. In de Hopper vind je ook allerlei andere kentekens. Om

jullie te helpen bij het plaatsen van deze kentekens, kunnen jullie een kijkje nemen naar onderstaand

hulpmiddel of onze website raadplegen.

Wouters hoeven op hun hemd enkel de kentekens te plaatsen die ze van de leiding krijgen:

1. takkenteken

2. groepslintje

3. jaarkenteken

4. Withlovekenteken (op borstzak onder het jaarkenteken)

Wolven, Jong-Givers, Givers en Leiding moeten buiten deze vier ook de volgende kentekens op hun

hemd plaatsen:

1. Europa-België lintje

2. kenteken Vlaanderen

3. kenteken Vlaams-Brabant

4. internationaal kenteken scouts (voor de jongens) of gids (voor de meisjes)

Natuurlijk ben je niet verplicht om de kledij per se bij Hopper te kopen; een groene broek of rok uit

een andere winkel is zeker ook goed.

Heb je een stuk uniform dat te klein geworden is? We steken het met veel plezier in onze

tweedehandskast!

https://www.scoutsengidsenpeutie.be/uniform


Lidgeld & financiële steun

Het lidgeld dat voor zowel leden als leiding betaald moet worden, bedraagt € 55 (te storten op BE13

4249 1176 3139 met als mededeling lidgeld + naam lid). Hiervan gaat € 36,7 naar Scouts en Gidsen

Vlaanderen voor de verzekering en voor de pedagogische en administratieve ondersteuning. De rest

van het geld wordt voor eigen werking gebruikt (vieruurtjes, spelmateriaal, …).

Nieuwe leden krijgen de kans om eerst 2x te proberen. Vanaf de 3e keer moeten ze worden

ingeschreven i.v.m. de verzekering. Dit kan via het formulier, gecombineerd met betaling van het

lidgeld.

Als scouts vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om plezier te beleven ondanks

financiële struikelblokken. Er is steun op verschillende manieren:

- V-pas:

De stad Vilvoorde biedt een vrijetijdspas aan voor jongeren met recht op een verhoogde

tegemoetkoming van de mutualiteit of in geval van financiële drempels. Ook bij ons kan je

hiervan gebruik maken.

- Scouting op maat:

Scouts en Gidsen Vlaanderen komt met Scouting op maat tussen voor gezinnen die het

financieel moeilijk hebben. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan € 10 en aan de hand van het

lidnummer wordt er in de Hopper korting gegeven voor een hemd (60%), broek, rok of trui

(50%). Voor kampen, weekends en andere activiteiten komen zowel Scouts en Gidsen

Vlaanderen als Scouts en Gidsen Peutie voor 1/3 van het bedrag tussen. Heb je het financieel

moeilijker? Bespreek dit met de groepsleiding.

- Tweedehandskast:

Onze tweedehandskast heeft tweedehands scoutskledij in de aanbieding. Spreek leiding hier

gerust over aan.

Dag van de jeugdbeweging

Vrijdag 21 oktober is het DE dag waarop je aan iedereen toont dat

je in de scouts zit. Ga met je uniform naar school en stoef maar

dat je bij de beste scouts van heel België zit. Gratis ontbijt?! Ja, je

hoort het goed. Verschillende steden en gemeenten, waaronder

Vilvoorde, bieden gratis ontbijt aan voor mensen in uniform van

een jeugdbeweging. Wie wil er ’s ochtends nu niet genieten van een lekkere gratis koffiekoek en een

warm chocomelkje samen met je vrienden? Voor de ouderen onder ons organiseren de grote

studentensteden ook een ontbijt met veel randanimatie. Check zeker eens op

www.dagvandejeugdbeweging.be.

Sint-Maartenstoet

Op 10 november gaat onze jaarlijkse Sint-Maartenstoet door. We trekken door de straten van Peutie

met een zelfgemaakte bietenlantaarn en sluiten onze tocht af op het scoutsterrein met een groot,

warm en gezellig kampvuur met een muziekje op de achtergrond. Kom mee genieten van de sfeer

met een jeneverke, glühwein, warme chocomelk of soep in de hand!

https://www.scoutsengidsenpeutie.be/inschrijven
http://www.dagvandejeugdbeweging.be


Wat gaat er vooraf aan deze prachtige stoet?

De kapoenen en wouters maken op zondag of zaterdag op de scouts een bietenlantaarn (Zij worden

gevraagd om hiervoor een biet mee te brengen, die je zeker kan vinden bij een boer in de buurt).

Donderdag 10 november 2022 is het dan eindelijk tijd voor de stoet zelf. We verzamelen om 18u30 op

het Vredespleintje, waar de stoet onder begeleiding van Sint-Maarten en enkele muzikanten van de

fanfare door de straten van Peutie loopt. Na afloop van de stoet krijgen de kinderen met een

zelfgemaakte bietenlantaarn een zakje met lekkers van Sint- Maarten. Het kind met de mooiste biet

krijgt nog een extraatje van Sint-Maarten.

MAAR SINT-MAARTEN .... Wie was dat eigenlijk??

Sint Maarten was een Hongaar, genaamd Martinus. Het verhaal gaat dat hij een belangrijke soldaat

was in dienst van de Romeinse keizer. Tijdens een zeer zwaar onweer kwam hij na een lange, barre

tocht eindelijk aan bij de stadspoort, het doel van zijn reis. Daar trof hij een zwerver aan, die enorme

honger en kou had. Uit medelijden sneed hij zijn mantel in tweeën en gaf hij de helft van zijn mantel

aan de oude zwerver. Die nacht droomde Martinus van Jezus die gekleed was in een halve mantel.

Dat was een teken! Hierop verliet hij het leger en wijdde zijn gehele leven aan de kerk. Hij werd

bisschop en op 11 november werd hij begraven. We herdenken zijn goedheid op 10 november, de dag

voor zijn begrafenis.

Leidingsweekend

Van 11 tot 13 november zal de leiding op hun jaarlijks weekend zijn. Bijgevolg zullen er dan voor

niemand scoutsactiviteiten voorzien worden. Naast ontspanning wordt er dan ook heel wat tijd

voorzien om zaken te bespreken die te maken hebben met afgelopen gebeurtenissen, wekelijkse

activiteiten, algemene aspecten, toekomstige evenementen, kamp, problemen … Zo doen we ons

best om het steeds beter te doen en de leden een zo tof mogelijke tijd te bezorgen.

Zwijn

Vier je graag mee het nieuwe scoutsjaar? Dan is ons eigen scoutsbier zeker een aanrader! Bestellen

kan nog steeds via www.scoutsengidsenpeutie.be.

Dit sterk blond bier van 7,3 % werd als het ware in echte
everketels gebrouwen.

De smaak kan herleid worden tot onze welbekende leuze
"Evers door stormwind".

Vanuit een passie voor straffe verhalen in allerlei
omstandigheden, gingen we voor een straf, fris bier dat we

achteraf een bittere toets gaven.
Een evenwicht dat verwijst naar onze scoutswerking die elk

van ons steeds sterker maakt.
Zelfs in een storm blijven we er steeds voor gaan om een

mooi spoor achter te laten!

http://www.scoutsengidsenpeutie.be


Kamp

De zomervakantie is nog maar net voorbij maar we beseffen wel dat

sommigen hun volgende zomer aan het plannen zijn. Dit jaar zal het

kamp voor alle leeftijden rond de eerste helft van augustus zijn.

Exacte data zullen we zo snel mogelijk meedelen van zodra het

kampterrein vastligt.

Communicatie

Zit je met vragen, opmerkingen, bedenkingen, tips …? Je kan op

veel manieren antwoorden vinden;

www.scoutsengidsenpeutie.be, updates en berichten via onze

Facebookpagina, mails per tak, mail naar de groepsleiding, bellen of

sms’en a.d.h.v. bijgevoegde lijst … maar het liefst van al worden we

in ‘real life’ aangesproken voor of na de scoutsactiviteit.

We hebben er alvast super veel zin in!

Stevige linker van de groepsleiding,

Fidele Schaarbek
(Noa Camerlinck)

0492/75.55.38

Bereidwillige Coati
(Brent Rombouts)

0477/07.96.33

Ondernemende Oryx
(Antoine Blanpain)

0470/47.35.30

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be

http://www.scoutsengidsenpeutie.be
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


KAPOENEN 

 
 

Jeej we zijn weer zo ver, het nieuwe scoutsjaar gaat eindelijk weer van start! Voor sommige 

onder jullie zal het jullie eerste scoutsjaar zijn. Spannend! Jullie leiding heeft er al ontzettend 

veel zin in 😊. De scoutsvergaderingen vinden normaal plaats van 14u-17u. Soms zijn de 

uren gewijzigd of moet je iets speciaals meenemen naar de scouts. Dit wordt dan vermeld in 

de maandschors, dus vergeet zeker niet om deze voor elke vergadering te checken! 

Hieronder laten we alvast weten wat we gaan doen de komende weken. 

 

02/10: 

Vandaag is het de start dag van de scouts 😊. 

Vanaf 13u tot 14:30u kunnen jullie je komen 

inschrijven bij de leukste leiding van de wereld 

en daarna beginnen de activiteiten. Om 17u zit 

de eerste scoutsdag er al op! 

 

09/10: 

Vandaag gaan we de beentjes 

strekken en wat spieren kweken 😉. 

16/10: 

We spelen een kei cool spel vandaag. 

Jeeeej 

23/10: 

Whoooo whoooo vandaag spelen 

we een Halloween spel!  

Jullie mogen jullie verkleden 😊 

Let op! 

30/10 is het 

GEEN scouts! 06/11: 

Vandaag maken we 

bieten voor de 

Sintmaartenstoet. 

Vergeet dus zeker geen 

biet mee te nemen! 



.  

10/11: 

We vieren Sintmaarten! 

Meer info over de 

Sintmaartenstoet vind je vooraan 

in de maandschors. 

20/11: 

Joepieeee we spelen een mega tof 

bosspel! 

27/11: 

We gaan het dorp verkennen aan 

de hand van een fantastisch spel 

😊 

04/12: 

Zie ginds komt de stoomboot uit 

Spanje weer aan, hij brengt ons 

Sint Nicolaas ik zie hem al 

staan… 

Dit is het dan voor de komende twee maand. Als je nog een vraagje of opmerking hebt, 

aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be , 

ons een berichtje te sturen of ons te bellen op het nummer van onze takverantwoordelijke 

( Seriema) : 0475/68.59.60 . 

Vele groetjes!!!! 

Seriema, Beermarter, Pongo, Saluki, Aslan, Franse Bulldog, Herdershond, Zifio en Boloko 

mailto:kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be




WOLVEN 

Heyhoi iedereen HET SCOUTSJAAR IS TERUG BEGONNEN YEAAHHHH! Hieronder vinden jullie dan ook 

de allerleukste activiteiten van de allerleukste groep. 

 

➔ 2/10 Startdag: mooie kleren zijn niet aan te raden       

 

➔ 9/10 Eerste bosavonturen van het jaar 

 

➔ 16/10 Iets met balken en touw 

 

➔ 23/10   Heel weinig versus heel veel 

 

➔ 30/10   Geen scouts jammer genoeg 

 

➔ 6/11      Komen eten is er niks tegen 

 

➔ 10/11    Sint-Maartenstoet kom zeker is langs ‘s avonds voor een hapje en een drankje 

 

➔ 13/11    Geen scouts 

 

➔ 20/11    Kennen jullie Thomas Pieters? 

 

➔ 27/11    Mega leuke super fantastisch moeilijke uitdagende maar toch vooral plezante quiz 

 

➔ 4/12     We helpen een oude man verwarde man met zoeken 

 

 

Ziezo we hopen dat dit super duidelijk maakt wat we allemaal gaan uitsteken deze maanden       

Bij vragen of opmerkingen mag je steeds een mailtje sturen naar: 

wolven@scoutsengidsenpeutie.be of een berichtje naar Wever: 0497 86 07 84 

Dikke knuffels en groetjes 

  

De Wolvenleiding: Wilskrachtige Wever, Levenslustige Salangaan, Zorgeloze Stern, Optimistische 

Ree, Krachtdadige Snoek, Toegenegen Beo, Verrijkende Secretarisvogel, Onbevangen Wilde Eend 

en Gedreven Newfoundlander.    

mailto:wolven@scoutsengidsenpeutie.be


JONG-GIVERS

2/10: Startdag

9/10: Capitanodag

Za 15/10 19u-22u: Halloween

23/10: Sjorren

30/10: Geen scouts

6/11:  Biets-quiz

Do 10/11: Sint-Maarten

13/11: Geen scouts

20/11: Ruiltocht

Za 26/11 14u-18u: 

Soep maken

27/11: Soep ophalen

(meer info via mail)

4/12: Sinterklaas

Wij hebben er alvast superveel zin in! 
Groetjes van de Jogi-leiding

Calderon, Capitano, Coati, Dziggetai, 
Meeuw, Parkiet, Sifaka



 GIVERS
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel succes en plezier met het ontcijferen! Jullie lieve leiding!  

ᘕ/Ɩ0: ʌnᴉɼwɑĸԍu 

         მ/Ɩ0: ƨᒉoʁʁԍu 

 

Ɩત/Ɩ0: Ɩმn30 - ᘕᘕn30 ɑʌouqɑcϝᴉʌᴉϝԍᴉϝ 

     

      ᘕ3/Ɩ0: Ɩ3n ĸoĸԍu wԍϝ qԍ uɑϝnnʁ 

 

30/Ɩ0: μԍʁɻƨϝʌɑĸɑuϝᴉԍ (მԍԍu ƨconϝƨ) 

 
 
Ɩ0/ƖƖ: Ƨᴉuϝ-Wɑɑʁϝԍuƨϝoԍϝˋ wԍԍʁ ᴉuɻo ʌooʁɑɑu ᴉu qԍ 
Wɑɑuqƨcμoʁƨ  
       

      Ɩ3/ƖƖ: მԍԍu ƨconϝƨ  

 

ᘕ0/ƖƖ: ƨϝɑqƨƨbԍɼ ɻᴉԍϝƨ wԍԍuԍwԍu 

 

ᘕ୧/ƖƖ: ɑʌouqɑcϝᴉʌᴉϝԍᴉϝ 

 

ત/Ɩᘕ: ϝԍcμuᴉԍĸ ϝocμϝ 



TOTEMNAAM VOLLEDIGE NAAM GSM

VASTBERADEN SERIEMA FRIEDL LABEY 475685960

ZACHTMOEDIGE BEERMARTER FLEUR DECUBBER 468124804

ONBEZONNE PONGO LARA FONTEYN 468150278

TOEGEWIJDE SALUKI LENA MEUWIS 473593177

KAPOENEN WELVILLENDE BOLOKO TOBI ROGGE 489241394

DROMERIGE ASLAN JACOB MEUWIS 489061908

OPRECHTE HERDERSHOND THOR VANKEIRBILCK 491951321

TEDERE ZIFIO FLORIEN HOUTTEKIER 473678736

FRANSE BULLDOG MANON DE RAEDT 491989809

KUNSTZINNIGE PAUW NELE SPRUIT 471303911

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538

GEWETENSVOLLE CARACARA NICK VANKEIRSBILCK 495700181

WOUTERS HARMONIEUZE MURIQUI LOIC CLAESKENS 478035181

BLIJHARTIGE OTTER EMMA LIPPENS 471994844

ENERGIEKE SPECHT NORAH MERTENS 493884276

DISCRETE CHIMPANSEE YORAN DE SMEDT 488308214

FLAMBOYANTE FLAMINGO FELIEN VEYS 488690458

WILSKRACHTIGE WEVER KOBE LABEY 497860784

KRACHTDADIGE SNOEK RUBEN PINXTEN 471511493

OPTIMISTISCHE REE FLORE DE MARIE 497722400

ZORGELOZE STERN ROBBE DE MARIE 497722715

WOLVEN LEVENSLUCHTIGE SALANGAAN LUCAS VANDAMME 474301980

GEDREVEN NEW FOUNDLANDER SIEMEN CAMERLINCK 491308502

ONBEVANGEN WILDE EEND VIKTOR DE VOCHT 484325938

TOEGENEGEN BEO REMCO DE SMEDT 488307219

VERREIKENDE SECRETARISVOGEL FLOOR RENARD 468058773



HARTELIJKE SIFAKA WIEBE BUNTINX 470511929

GOEDGELUIMDE PARKIET LUCA SOMERS 468123707

FERVENTE DZIGGETAI LOTTE VANHAECHT 483380713

JONG - GIVERS BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

CONFORMERENDE CAPITANO LOUIS DECUBBER 468168362

BLIJMOEDIGE MEEUW LIESE VANHALLE 468253522

LUCHTHARTIGE CALDERON KOBE SPRUYT 472440148

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470418781

ONGEDWONGEN WASBEER JEF DECUBBER 468150805

FIJNGEVOELGE SPOTLIJSTER CARO ELSKENS 478648450

GIVERS NONCHALANT ZEEPAARDJE MIRTE CALLAERT 476037056

VROLIJK RENDIER LUNA VANDEN DAELE 491127424

DARTELE KWIKSTAART THIBAUT CLAESKENS 475497752

ONDERNEMENDE ORYX ANTOINE BLANPAIN 470473530

GRL BEREIDWILLIGE COATI BRENT ROMBOUTS 477079633

FIDELE SCHAARBEK NOA CAMERLINCK 492755538


