
Per 13 november 2010 is bij ons ingetrokken 

Grace ‘Honey bear’ Nieuwenhuis-Koning 
Geboren op 18-9-2010 



Moeder 

Yuna 
Vader 

Here I am 



Snoezig…. Bijna poezelig! 
Menzo M.H.G. Kwint 



Hoera een dochter… 
Gefeliciteerd met jullie gezinsuitbreiding…ze heeft de ogen van GJ en het haar van Iny hihi. 

We komen graag op kraamvisite het is een poppetje met een moooie naam. 
Alvast heel veel plezier en geluk ermee. 

Liefs Mike en Jo. 



Wat een skattie!! Echt een poepie!  
Echt heel grappig met die lange oren.  

Sandra Visser 
 



Wat is ze leuk.  

Angelique en Pierre Kraakman 



Wat een scheetje, wens jullie heel veel geluk met jullie nieuwe aanwinst. 
Marlies en Co Drogtrop 



Gefeliciteerd beiden ik ben erg benieuwd naar haar.  
Ans Nieuwenhuis 



Wat een schatje!!! Ik kom op kraamvisite hoor!!!  
Ingeborg en Cesar 



Wat een ontzettend lief drolletje! Om verliefd op te worden! 
Sabrina en Andre van Zegveld 



Leuk joh, toch maar weer een hondje gekozen. 
Zij ziet er nu al schattig uit ben benieuwd. 

Gonnie en At Koning 



Wat een schatje! we komen graag op kraamvisite.  
Marjolijn en Dirk 



Smelt helemaal……liefff wat een schatje!!!  
Kom na de adoptie even aaien…  

Anja en Rob 



wowwwwwwwwwwwwwwwwwww wat een lieffieeeeeeeeeeeeeeee! 
Wanneer komt ze????  

Inge en Erik 



Wat een moppie zeg, super cool!  
Echt zo leuk dat je weer een hondje bij je zult hebben! 

Helemaal top! 
Gideon H.M.M. Kwint 



Wat een schat van een hondje! 
We wensen je er alle geluk van de wereld mee! 

Lya en Hans Angevare. 



Geweldig, om op te vreten. 
Odette en Onno 



Wat een scheetje....... echt 1 om flieft op te worden. Ik hoop haar snel een 
keer in het eggie te zien. 

Eef en Jacq 



Het is een mooi hondje. 
Erg aanhalig, en gelukkig niet zo druk. Ze is wat bescheiden. 

Maar ze kan bunkeren, als een grote. 
Danny Huizinga (fokker) 



Wat is Grace een schatje !!!! 
Sheila Kwint 



Wat een groot nieuws en wat een schatje!!!!!   
Gefeliciteerd hoor, allebei. Wat ontzettend leuk!!  

Miranda en Maarten 



Ik hoop dat je dolle tijden tegemoet  gaat met haar en GJ en dat de agenda gevuld 
mag zijn met gezonde en vrolijke activiteiten. 

Loeki 



Wel een heel handzaam formaatje hoor, zo’n cocker.  
Oww, ik kan niet wachten, alles opzij …. KNUFFELEN!!!!!!!  

Agnes en Arjen 



Je grootste cadeautje is denk ik Grace ! 
Rob en Carla 



Wat een schatje zeg!!!!!!!!!  
Irma 



Hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe huisvriendin Grace 
Els en René Arisz 



Wat een scheetje:) pittig hoor de jongens vinden het jammer dat je ver weg zit:) 
Sigrid en Robin Fortin 



Hoop dat ze zich snel thuis voelt. 
Patrick en Petra 



Wat een mooi beest 
Lucia  



Willen jullie mijn kleurrijke carrière volgen, kijk dan op de 
website van Iny. Ook ben ik gek op gezelligheid en ontvang 
jullie met kwispelende staart. Voor een date kan met mijn 
management worden gebeld: Iny 06-25087253 of GJ 06-

53446541. 

http://www.inykoning.nl/?page_id=590

