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KLJ-vrienden, door dik en dun 

Plak hier een foto

Mijn naam is 

Ik ben jarig op: 

Mijn hobby’s: 

   

   

Mijn favorieten

Eten:   Spel:  

Sport:   Boek:  

Liedje:   Kleur:  

Film:    Dier: 
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   Dit maakt me blij:    

  

  

  Dit vind ik super cool:   

  

  

  Dit maakt me boos:    

  

  

  Dit maakt me verdrietig: 

  

  

Maak hier een tekening van je leukste KLJ-herinnering

   Ik ben bang van:     

  

  

  Hier word ik graag mee verrast: 

  

  

  Dit mopje doet me lachen:  

  

  

  Hier word ik stil van: 
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KLJ-vrienden, door dik en dun 

Dit wil ik later worden:

Ik ben heel erg goed in: 

Zo ziet mijn ideale vakantie eruit:

Dit kan ik elke dag eten:

 

Ik surf dagelijks naar: 

Mijn lijflied is:

Plak hier een foto

Mijn naam is 

Maar zeg jij maar 

Ik ben jarig op: 
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Van dit eten walg ik: 

Mijn slechte gewoonte(s):

Ik word droevig van:

In de frituur bestel ik altijd:

Als ik één dag iemand anders mocht zijn, dan zou ik: 

Hier kan je mij altijd vinden: 

Ik in 3 woorden: 

  

Dit vind ik het leukst op de KLJ:

DILEMMA’s

Laat opblijven  Vroeg opstaan

Ijs   Chips

Leider   Volger

Kat    Hond

Knap lief  Slim lief

Villa   Boomhut

Boek   Film

Onbewoond eiland Wereldstad

Facebook  Instagram

Sport   Liever lui

Wit   Zwart

Zon   Sneeuw

Team    Solo

Kunnen vliegen Onzichtbaar zijn
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KLJ-vrienden, door dik en dun 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: 

Eén van de mooiste plekken waar ik ben geweest: 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: 

Ik kan echt niet leven zonder: 

Hier ben ik heel goed in: 

Mijn levensmotto:

Plak hier een foto

Mijn naam is 

Maar zeg jij maar 

Ik ben jarig op: 
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Bijna niemand weet dat: 

Ik word gelukkig van:

Mijn grootste angst:

Ik word chagrijnig van: 

Mijn ‘guilty pleasure’:

Dit zal ik in huis halen als jullie langskomen: 

Mijn leukste herinnering aan KLJ: 

Dit moeten we nog eens doen met de KLJ: 

Bucketlist top 3

1.

2.

3.
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