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Vriendenboekje



Back to basics, terug naar onze kindertijd. 

Terug naar de tijd waarin we onbezorgd met onze vriendjes gingen spelen op een 
pleintje of in het bos. Terug naar de tijd waarin we op woensdagmiddag pannen-
koeken gingen eten bij de buren om de rest van de middag kampen te bouwen 
en ’s avonds moe maar voldaan ons bed in te kruipen. De tijd waarin we elke dag 
wakker werden om nieuwe avonturen te gaan beleven en vriendschappen te spa-
ren. Echte vrienden nodigden je uit op hun kinderfeestje en lieten je in hun vrien-
denboek schrijven. Ook zoveel jaren later zijn onze vrienden nog altijd degenen 
waarmee we avonturen beleven en waarop we kunnen rekenen. 

Om de kostbare vriendschap in je team in de kijker te zetten, ontwikkelde KLJ 
dit vriendenboekje. Het staat vol leuke vragen waarmee je team elkaar nog beter 
leert kennen, waarmee je eens goed kan lachen en waarmee je vol nostalgie kan 
terugdenken aan je kindertijd, aan jullie basis. Want met KLJ gaan we terug naar 
de basis, en van daaruit verder naar een wereld waar KLJ’ers naartoe willen. Een 
wereld waarin KLJ’ers onvergetelijke herinneringen en vrienden voor de rest van 
hun leven maken. Een wereld waar zoveel verschillende KLJ’ers allemaal samen 
mee KLJ maken. Een wereld waar KLJ de basis is voor een onvergetelijke jeugd.

Geniet ervan!

Inleiding



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd toiletpapier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF



Mijn favoriete quote:

Mijn favoriete KLJ-moment

Plak hier een 
babyfoto

ze noemen mij: ...........................................

Mijn 
favoriete 

tractormerk
mijn nutteloos talent



Er hangt altijd WC papier uit je broek je mag nooit meer je eigen tanden poetsen 

Je beslist alles door een munt op te gooien Je kan nooit meer op reis gaan

Elke maand gaat er een gigantisch 
confettikanon af in je huis 

in de rij voor de kassa moet je 
altijd een polonaise beginnen  

Een jaar zonder fastfood een jaar zonder sociale media 

Je vliegreizen zijn gratis de  plastiek soep in de oceaan verdwijnt

mijn meest schaamtelijke moment
Zo oud ben ik

Zo oud voel ik me

Het beste wat me ooit is overkomen

OF




