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Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde

Omdat er in de kerstvakantie een aantal activiteiten wegvallen, wordt dit boekje een
beetje eerder uitgedeeld. Een voorwoord van januari zou geen voorwoord zijn zonder
beste wensen. Ik wil dan ook iedereen, in naam van Scouts Sint-Martinus den XIIde een
gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wens iedereen een goede gezondheid en een jaar vol
avontuur bij den twaalfde toe. Ook de leiding wens ik veel studeermoed en goede
resultaten toe, naast scouts zijn studies ook een belangrijk gegeven.
Na een geweldig 2017 wil ik ook de leiding van Sint-Martinus bedanken. Met een groot
ledenaantal is het niet vanzelfsprekend om elke week opnieuw een activiteit in elkaar te
steken en kampen/weekends te organiseren.
Een nieuw jaar betekent voor de meeste mensen ook een nieuwe agenda. Hier alvast een
paar data om zeker te noteren:
- Paasdropping: 31/03/2018 - 3/04/2018
- Paaswelpenweekend: 31/03/2018 - 3/04/2018
- Groepsdropping: 21/04/2018
- Groot kamp:
18/07/2018 - 28/07/2018: Welpen, JVK, VK en Jin
16/07/2018 - 21/07/2018: Kapoenen Hollandsveld
21/07/2018 - 26/07/2018: Kapoenen Kiewit
- Internationaal kamp (VK/JIN): 2/08/2018 - 15/08/2018
Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden tijdens het plannen van uw
vakantie. De mooiste momenten beleef je als scout immers op kamp. Als
nieuwjaarscadeau kan ik jullie nu al meegeven dat Groot Kamp van 2018 in
Arbrefontaine, een dorpje in de buurt van Vielsalm, zal doorgaan. We zullen zoals altijd
vertoeven op een mooie weide omringd door bossen.
Tot slot nog dit: als scoutsgroep willen wij dat het voor iedereen financieel haalbaar
blijft om deel te kunnen nemen aan het winterkamp, weekends en kampen. Voor
dergelijke problemen kan u in alle discretie altijd terecht bij onze secretaris Thomas
Swennen of de groepsleiding.
Een stevige linker
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Internationaal kamp Home 2018

Beste verkenners, jinners, ouders en medeleiding
Op mosselavond is er een kleine presentatie geweest over ons 3‐jaarlijks internationaal
kamp. We sommen hier nog eens de belangrijkste puntjes op.
Iedere verkenner en jinner moet voor 31 december 2017 laten weten of hij al dan niet zal
meegaan op het internationaal kamp. Dit doe je door 100 euro voorschot over te
schrijven op BE16 0688 8969 8474 (Thomas Swennen) met vermelding: Internationaal
kamp – voornaam en naam – tak.
Ons groot kamp in juli wordt nog steeds als prioritair gezien ten opzichte van het
internationaal kamp en zal doorgaan op de normale data (18 juli tot 28 juli).
De totaalprijs zal ongeveer 500 euro bedragen. We kunnen nog niet de juiste prijs
meedelen omdat deze zal afhangen van het aantal deelnemers. Wanneer we de juiste
aantallen hebben, kunnen we een gedetailleerd programma met activiteiten en prijs
meedelen. Deze prijs omvat het vervoer, activiteiten, het verblijf, reisverzekering en de
maaltijden.
Omdat er veel broers op de scouts zitten, willen we voor iedereen het internationaal kamp
financieel haalbaar houden. Een eerste kind betaalt 100% van de prijs van het
internationaal kamp, een tweede kind 80% en een derde kind 60%.
We vertrekken op 2 augustus rond 7 uur en vertrekken 15 augustus in Oostenrijk rond de
namiddag. Dit vervoer zal zijn met een bus waarvan de precieze uren nog meegedeeld
zullen worden. Het verblijf tijdens het internationaal kamp Home in Oostenrijk zal in
tenten zijn (9 nachten). Het verblijf op voorkamp zal in een jeugdlokaal plaatsvinden (4
nachten), exacte plaats volgt nog.
Indien u meer informatie wenst, of u heeft vragen mag u ons steeds contacteren op het
emailadres: internationaalkamp@sint‐martinus.be.
Dan hopen we alle verkenners en jinners te mogen verwelkomen op ons internationaal
kamp. De leiding heeft er alvast heel veel zin in! Nog even kort erbij vertellen dat een
internationaal kamp een unieke ervaring is waarbij men met andere internationale
scouten in contact komt en tal van geweldige activiteiten doet. Samengevat een geweldig
kamp om nooit te vergeten!

Stevige linker,
Team internationaal

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
Korte groene
Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem
Lederen Riem

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 75-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Vredestraat 6
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding. Onze eerste uniform verkoop zal
doorgaan na de opening op 16 september.

HEEEYYYY Kapoenen!
Zet jullie al maar klaar aan de start,
want we gaan het nieuwe jaar
vliegensvlug starten met een race door
de maand januari!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 januari 2018
SNEEUWMANTOCHT
18U – 20U
LOKALEN

13 januari 2018
VERRASSINGSSPEL

18U – 20U
LOKALEN

20 januari 2018
GEEN ACTIVITEIT ☹

27 januari 2018
FILMAVOND
18U – 20U

LOKALEN

3 februari 2018
SCHAATSEN
14U – 17U
SCHAVERDIJN
€5 MEENEMEN!!!!

STEVIGE LINKER EN TOT AAN DE FINISH!
GIJS

DRIES

DAAN

KOBE

Aan
Bert

Olijke Sijs

Thomas

Wout

Onbezwaard Vreedzame Arkal
Damhert

Yowyowyowyowyow welpen
Sinterklaas is intussen het land al uit maaaaaar we
gaan niet triest bij de pakken blijven zitten want we
gaan ons in de maand Januari weer flink
amuseren!!!!!!
Zaterdag 6 Januari verwachten wij jullie in jullie zondagse
pokerkleding want dan houden we van 7-9
‘s avonds een echte pokeravond waar veel verassingen te
verdienen zullen zijn!!!!!!

hoe begraaft een leider Bram een landmijn?
gat graven en goed aanstampen!
13 Januari verwachten wij jullie aan de lokalen van Kiewit voor een
verassingspel van 7-9 ’s avonds, kleed jullie warm aan mannen!!!!

•

Waarom neemt Andreas hooi mee naar zijn slaapzak?
Om zijn nachtmerry te voeren

Omdat we jullie al zooooooo lang niet meer gezien hebben doen
we de 20ste januari een verassingspel van 7-9 ’s avonds aan de

lokalen zorg dat ge er zijt want het wordt een zeer belangrijke
activiteit!!!!!

•

Waarom staat Bernard maandag altijd naast zijn stoel?
omdat het weekend erop zit!!!!

20 Januari hebben wij jullie al een week mogen missen maar het
zal nog een week langer duren voordat we jullie gaan zien want
dan doen we geen activiteit omdat de leiding hard moet studeren
voor hun grote examens, sorrrrrrrrrrry :’( .

Tijs en Vic lopen over een treinrails. Zegt Vic : “Wat een lange trap
hè?” Zegt Tijs :”Dat valt nog wel mee, maar de leuning zit zo laag”
Ne stevige linker
Bob
Cedric

Bram

Giel

De examenperiode
Maandag 1 jan
Cas is vandaag
boodschappen
gaan doen want
hij heeft een
etentje
Love cooking
<3

Maandag 8 jan
Vandaag is het dday voor leider
Cas, de andere
leiders blijven
chillen in hun
habitat

Cas Bartholomevis
Joviale spreeuw

Dinsdag 2 jan
Jasper vliegt
vandaag terug in
de boeken, onze
criminoloog
begeeft zicht naar
het nest waar
iedereen
samenkomt
Genaamd:
Kofficenter
Dinsdag 9
januari
Vandaag gaat
iedereen
ontspannen. Zeger
gaat wandelen met
de katten,
Frederik uiteten in
de Bruno’s,
Thomas zit nog
steeds op zijn
kamer. Jasper en
Cas begeven zich
naar Hengelhoef
om te zwemmen.

Woensdag 3 jan.
Frederik is
eindelijk ontwaakt
uit zijn slaap.
Wat deze knul
vandaag gaat doen
dat weet niemand.

Donderdag 4
jan
Vandaag gaat
Zeger Bowlen
met zijn familie,
Zeger is een
echte
familiejongen,
Zo cute

Vrijdag 5 jan
Thomas zit al een
maand opgesloten
in zijn hol, niemand
weet wat deze
knaap aan het doen
is
Zijn motto is:
“studeren boven
alles”

Woensdag 10 jan
Vandaag is het de
dag van de
scheikunde, Onze
hoogbegaafde
leider Cressato zet
zich vandaag
terug achter de
boeken na
jarenlange
discussies,
Succes Kevin x

Donaderdag 11
jan
Rusten geblazen

Vrijdag 12 jan
Vandaag gaan de
leiders
voorbereiden,
morgen is het
eindelijk terug
scouts,
hupsakééééééé

Frederik Cressato
Pittige Moeriki

Jasper Dessers
Snaakse Hardoen

Zaterdag 6 jan
Zaterdag hebben
we jammer
genoeg geen
activiteit omdat de
leiding het te druk
heeft na
winterkamp met
het leren van
examens, tot
volgende week
Zaterdag 13 jan
Vandaag spreken
we 19 uur af aan
de lokalen gekleed
als een echte
maffia man,
gokker, blazers
alles mag want
wij gaan
casinoavond doen
Om 21:00
verwachten we dat
jullie terug naar
huis gaan

Zeger Kenis
Luchthartige Wallabie

Zondag 7 jan
Stressen want Cas
heeft morgen zijn
eerste examen,
laten we allemaal
duimen voor deze
stakker. Brand
maar zeker een
kaarsje want het is
nodig 😊
Zondag 14 jan
Studeerdag
numero zoveel,
morgen beginnen
de overige leiders
aan hun
examenweek, het
wordt een heftige
periode.

Thomas Swennen
Trotse Mustang

Maandag 15 jan
Jasper heeft zijn
eerste test
vandaag, Thomas
ook, Cas ook.
Frederik en Zeger
zijn volop bezig
met de was

Dinsdag 16 jan
Dagje chillen en
terugdenken aan
het bomme
winterkamp

Woensdag 17 jan
Het kofficenter
loopt weer vol
met kleine, vieze
studenten,
pingpong,
mcdonalds en
mama’s eten is het
enige wat deze
studenten nodig
hebben

Donderdag 18
jan
Andere
studenten
(nerds) begeven
zich naar de
agora. Vermijd
later deze plaats

Vrijdag 19 jan
Sportdag, vandaag
gaan de leiders
samen wat joggen
om de conditie op
peil te houden.
Lopen is namelijk
ook goed voor de
hersens, deze
hebben namelijk
ook zuurstof nodig.

Maandag 22 jan
Leider cas heeft
nog 2 dagen
examens en dan
vakantie,
eindelijk!
De andere leiders
liggen dan nog
altijd in de zetel of
zitten nog op hun
kamer te blokken

Dinsdag 23 jan
Español
mi examen final
finalmente está
hecho.
Ahora vamos a ir
de fiesta

Woensdag 24 jan
Hoy, Resaca
Studentenjobs
genoeg zeggen ze

Donderdag 25
jan
Frederik, Cas en
zeger gaan
vandaag naar
bokrijk, gezellig
fietsen en dan
pannekoeken
eten. Onze
leiders hebben
echt een goed
band

Vrijdag 26 jan
Voorbereiden voor
de scouts, dat is zo
leuk he, jammer
genoeg zijn 2
leiders niet
aanwezig omdat ze
nog moeten
blokken, wat
jammer

Cas Bartholomevis
Joviale spreeuw

Frederik Cressato
Pittige Moeriki

Jasper Dessers
Snaakse Hardoen

Zaterdag 20 jan
Vandaag doen we
nog is een
ouderwetse
filmavond, pak
films mee zodat
we kunnen kiezen.
18-20:30 aan de
lokalen en pak
genoeg sneuk(
snoep chips
frisdrank koeken
popcorn) mee
Zaterdag 27 jan
Vandaag is het
heel koud maar
toch gaan wij als
echte scouts een
wandeling maken,
met onze fakkels(
die jullie zelf
maken) gaan we
wandelen.
18uur aan de
kanaalkom en om
20 uur naar huis

Zeger Kenis
Luchthartige Wallabie

Zondag 21 jan
Familiefeestje bij
Jasper zijn thuis.
Leuk xx

Zondag 28 jan
Haddig en tot
volgende maand

Thomas Swennen
Trotse Mustang

Beste Verkenner-gezanten van de Scouts der Twaalfde district van Herkenrode,
Het moet toegegeven worden, simpel is het niet meer. Nu het stenen tijdperk toch al ettelijke eeuwen
achter ons ligt, en de uitvinding van het licht al jaren geen mens meer beroerd, leven we in een alsmaar
complexer wordende samenleving. Het woord éénduidigheid bestaat niet meer, anders gezegd, het is
haast onmogelijk door de bomen het bos nog te zien. En juist daarom is het mijn plicht geworden om
duidelijkheid te scheppen. Duidelijkheid omtrent een onderwerp waar we nu eenmaal niet omheen
kunnen. Duidelijkheid omtrent het internet. En om nog specifieker te zijn, duidelijkheid omtrent onze
scouts site. Want het moet gezegd worden, toch niks handiger dan gewoon via de site te kijken wat
we elke week weer gaan doen. En daarbij nog eens goed voor het milieu ook, want voor zij die het niet
wisten, da papieren boekske, da zijn eigenlijk gewoon bomen.
Goed, stap 1, koop een laptop. Of een computer. En ja da mag ook een tablet of I watch zijn ofzoiets.
Gewoon iets veel te duurs wat heel veel van uw vrije tijd afneemt en waardoor mensen tegenwoordig
niemeer tegen andere mensen durven praten op de trein bijvoorbeeld ofzo. Ik ben eerlijk gezegd ook
maar een leek in laptoptoestanden maar als ik dan toch enkele tips moet geven: ga voor een laptop
met ne goeien adware en AMD want da komt dan voordeliger uit voor uwe processor maar zie wel nie
dat ge uw docking station hierdoor gaat downgraden want da zou serieus slecht uitkomen voor uw
externe resolutie. En laat u vooral nie beetnemen door de verkoperspraat van de mannen van de
laptopwinkel want die gaan u een TN-beeldscherm willen verpatsen maar da is nu al zo lang bewezen
dat uwe spyware daarvan naar de klote gaat dat ge misschien nog beter een RPM van ocharm’kes nen
halve Giga byte koopt. Voilà, ja ik zei het hé, ken er zelf ook nie zoveel van maar als ge wa extra info
wilt, google weet alles (ma tsjien leider, hoe kunnen wij nu op google opzoeken we voor ne laptop we
moeten kopen, als we nog gene laptop hebben om da op te zoeken? En dan zeg ik, zo wijs als ik ben:
geen flauw idee.).
Okido, stap 2, wifi-verbinding. Als ervaringsdeskundige zijnde, kan ik 1 ding zeggen, wifi is zoals die
jongen met zijn blauwe pijl op zijn kale hoofd, als ge het het meest nodig hebt, verdwijnt het. En dat
lijkt misschien kort door de bocht maar zo zit de steel nu eenmaal in de vork, of was da nu omgekeerd?
Wifi bestaat in alle soorten en maten. Het belangrijkste bij wifi is dat ge u op uw gemak voelt als ge
erbij zijt. Ge moet namelijk heel wat uren met elkaar alleen doorbrengen en dan is het maar beter ook
dat het wat klikt tussen jullie natuurlijk. Heel belangrijk dus, maak van in het begin goed verbinding
met uwe wifi (flauw mop’ke he, weet het).
Voila’kes, we hebben nu al een laptop en hier en daar wa veel te traag internet, ik hoor jullie al denken,
tis dringend tijd om efkes te ontspannen en uw benen omhoog te zwieren in de zetel terwijl ge voor
de openhaard in uw nieuwe kerstsloffen de krant leest met ne warme koffie in de hand, natuurlijk met
5 suiker’kes en een goei scheut melk want anders valt die bucht nie te drinken maja kom hé, ge hebt
natuurlijk wel uw reputatie die ge nog nie voor morgen naar de botten wilt helpen en dan hoort daar
nu eenmaal koffie bij.

Ziezo, die pauze heeft deugd gedaan en maar goed dat da ne decafiné was want het weer is juist serieus
mottig geworden dus die avond mountainbike ga ik schoon vervangen door een klein dutje sebiet.
Maar goed, eerst nog op die site geraken zeker. Waar waren we gebleven? Ahja, weet het weer! Ofnee,
dju toch, ben het weer vergeten. Als ik nu al ne laptop zou hebben gehad met fatsoenlijk internet dan
kon ik gewoon in mijn geschiedenis gaan opzoeken waar ik was gebleven. En dan denkt nu een slimme
verkenner van: ma huh, zijt ge dit dan nie op uw laptop aan het schrijven? Nene zot, toch nie op mijn
eigen laptop, ik zit gwn in de bieb van Hasselt, die computer hier heeft geen internet hoor maar heb
nog juist een versie van Word 2003 teruggevonden dus ben het daar maar mee aan het doen. Er zit
hier wel ne kerel langs mij die meer lawaai produceert tijdens het eten van zijne Kinder Bueno, dan
Maria Sharapova die een tennismatch speelt terwijl ze in haar andere hand een megafoon vasthoudt.
En niet eens delen hé!
Wacht, das waar ook, we hadden juist wa internet gevonden bij de buren. Oké, vervolgens is het
eigenlijk vrij simpel. Ik ben fervente voorstander van google chrome, zij die liever ne simpele Internet
Explorer gebruiken, da mag ook maar toegeven, da is wa ordinair hé. Vervolgens typt ge boven in da
balk’ske www.sint-martinus.be, en het enige dat ge dan nog hoeft te doen is lekker wachten. En hoe
langer wachten, hoe plezanter moet ik er wel bijzeggen. En er begint dan zo een rondje met een pijltje
te draaien, maar geloof mij, das gewoon wa valse hoop hoor. Het gaat nog wel efkes duren, maak u
maar geen zorgen. En dan plots, pats, het wonder is geschied, de site is geopend. En hoe kunt ge nu
nagaan of ge op de juiste site zit? Doordat ge op de foto die verschijnt, vanaf rechtsboven 7 manne’kes
begint te tellen naar links. Die knappe gast zijn lach maakt uw dag weer helemaal in orde, zelfs als ge
die middag anderhalf uur hebt moeten wachten op uw koude frieten van de self-service omdat die stijf
hark van T.O. u weer veel te lang met elektriciteitsdraden heeft laten sukkelen.
Vervolgens drukt ge in de bovenste balk met een elegante, doch hard genoege dubbele klik op
“TAKKEN +”. Ge kunt dan kiezen voor jongverkenners of welpen ofzo, maar da is natuurlijk minder
praktisch omdat die nie dezelfde activiteiten als ons gaan doen. Ik zou dus kiezen voor “Verkenners”.
En raar maar waar, we zijn zomaar even in nog geen oogknipper op de verkenner-pagina belandt.
Hoeraa hiep hiep piep, waar zijn die virussen, euh handjes bedoel ik.
Ziezo, dit boekje had dus helemaal geen functie! Sorry voor het verspillen van jullie tijd, als ge wilt
weten wat er allemaal staat te gebeuren dan is er dus altijd de site, 24/24, 7/7, tenzij er een globale
cyber-aanval is natuurlijk. Dan hebben we altijd nog de papierenversie achterhanden.

Ne stevige rechter (eens voor de verandering dacht ik),
Michiel Stinissen

Daan Dessers

Umar Dzeitov

Mathias Vandikkelen

Beweeglijk Smelleken

Onbezweken Phoca

Theatrale Wolf

Fervente Kaketoe

contact
Slachthuiskaai 28
3500 Hasselt
België
Email
Website
LinkedIn

talen
Nederlands, geen
Frans; kan geen
Mandarijn maar wel
Perzik

vetten
Zonnebloemolie,
lijnzaadolie,
kokosnootolie, dierlijke
vetten, …

Jarne Bamps
interesses
Frieten, 6 januari niet naar de scouts gaan (maar wel meer frietvet kopen), curryworsten,
Bicky’s, viandellen, twijfelaars, joppiesaus, …

opleiding
2007–’10
2010–’13
13/02/’17

Bachelor Lipidologie
Met keuzevak De kunst van het vet
Master in de Friturologie
Specialistaie: Curryworsten

UKamping Hasselt
UKamping Hasselt

Vrijwilligerswerk/stage bij de vredeseilanden
Ook wel Rikolto genoemd, ik heb hier geleerd dat meer info volgt

Aarde

ervaring
02–07 2014 Hengelhoef
Stage
Fieten afbakken
20 & 27 jan Als Jin in de leiding staan
Stage
Verantwoordelijk voor het katten uit bomen kijken en het wachten op meer
info, die volgt
03/12/2017

Friturist bij Broodjesbar eddy
Broodjes assembleren en afbakken

Voltijds voor één dag

projecten
3/02/2017
2014
2015
2015
2015

Mayonaise douwen
Van 2 tot 5 aan de lokalen
Megakroket
1,254kg, 20 000Mj
Viandel speciaal
Nr 828 alstublieft?
Een grote met mayonaise
Dat is dan €3,90
Een boulet met andalouse alstublieft
De andalouse is op, is looksaus ook goed?

Een activiteit
Een vleeskroket

Een viandel speciaal
Een grote met mayonaise
Een boulet

METALCOLOR

Groepsleiding

groepsleiding@sint-martinus.be
Financiën/Secretaris
Bewaarder
Voorzitter Oudercomité
Materiaalploeg

mp@sint-martinus.be
Kapoenen Kiewit

kk@sint-martinus.be

Kapoenen Hollandsveld

khv@sint-martinus.be
Welpen Kiewit

wk@sint-martinus.be

Welpen Hollandsveld

whv@sint-martinus.be

Jongverkenners

jvk@sint-martinus.be

Verkenners

vk@sint-martinus.be

Jin

jin@sint-martinus.be

Pieterjan Schols
Arne Hermans
Sam Lambrechts
Thomas Swennen
Guido Appeltans
Luc Lesire
Tim Dessers
Jef Breemans
Gert Poludniak
Gijs Claes
Daan Buseyne
Kobe Deckers
Dries Dewez
Wout Lamotte
Bert Gommers
Thomas Schols
Sam Lambrechts
Wouter Blockken
Jules Guffens
Dieter Schreurs
Bob Lambrechts
Cedric Adler
Giel Swennen
Bram Vanwijck
Cas Bartholomevis
Frederik Cressato
Jasper Dessers
Zeger Kenis
Thomas Swennen
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Umar Dzeitov
Michiel Stinissen
Arne Hermans
Pieterjan Schols
Tom Verbeek

Toegewijde Mier
Doordrijvende Seriema
Standvastige Rob
Trotse Mustang
Levendige Das
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Vermakelijk Winterkoninkje
Coulante Klipdas
Sneeuwstormvogel
Apella
Kaketoe
Praatlustige Panda
Vreedzame Arkal
Olijke Sijs
Onbezwaard Damhert
Standvastige Rob
Zorgeloze Cholo
Herder
Lama
Guitige Bergduivel
Flamboyante Baviaan
Steenbok
Bescheiden Slechtvalk
Joviale Spreeuw
Pittige Moeriki
Snaakse Hardoen
Luchthartige Wallabie
Trotse Mustang
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Theatrale Wolf
Beweeglijk Smelleken
Doordrijvende Seriema
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia

0487/454.984
0495/380.642
0486/549.595
0499/283.020
011/227.850
0477/212.157
0472/446.145
0474/243.149
0485/611.391
0479/171.288
0472/089.660
0472/490.702
0496/922.902
0476/441.207
0488/108.227
0470/509.224
0486/549.595
0471/128.727
0471/534.144
0491/231.850
0486/827.892
0484/565.876
0474/106.058
0478/054.653
0474/097.707
0492/789.704
0473/487.247
0497/539.400
0499/283.020
0472/999.556
0477/042.166
0495/831.559
0471/622.414
0495/380.642
0487/454.984
0473/114.617

