KAMPBOEKJE 2019

KAMP 2019
BUIZINGEN
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VOORWOORD
Dag liefste chirowietjes en ouders,
Ons chirojaar is jammer genoeg alweer gedaan, maar wees niet getreurd!
Er komt namelijk nog een fantastisch, megacool chirokamp aan, eentje om
nooit meer te vergeten. Jullie zullen hier nog jaren over navertellen.

Dit jaar vindt het chirokamp plaats in Buizingen, in de provincie Vlaamsbrabant.
Om dit fantastische kamp door te laten gaan, hebben jullie nog wat meer
praktische informatie nodig. Deze informatie vinden jullie allemaal in dit
boekje.
De leidsters kijken er alvast naar uit en zijn volop bezig met al de
voorbereidingen speciaal voor jullie. Hopelijk hebben jullie er ook veel zin in.
Vele groetjes,
Jullie liefste leidstertjes
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BELANGRIJKE DATA
ZATERDAG 20 JULI: ASPI’S
het boekje)

→ Vertrekken op kamp (meer info verder in

DONDERDAG 18 JULI: ALLE LEDEN → Tussen 17u- 19u kunnen jullie je
bananendozen binnenbrengen in de chiro, zorg dat deze in de juiste
kleur geschilderd zijn + dat jullie naam erop staat!! (Sloeber-SpeelclubKwiks maar 2 bananendozen, Tippers-Tiptiens-Aspi’s mogen er 3
meedoen!)

ZONDAG 21 JULI: Speelclub, Kwiks, Tippers en Tiptiens vertrekken op
kamp! (Meer info verder in het boekje)
WOENSDAG 24 JULI: Sloebers vertrekken op kamp!

WOENSDAG 31 JULI: Einde kamp ☹ ☹, nadat wij aangekomen zijn in het
station van Lichtervelde om ……., mogen jullie direct naar de Chiro
komen om jullie bananendozen mee te nemen.

CONTACTPERSONEN
Moest er iets in Gits (of omstreken) gebeuren waardoor jullie ons absoluut
moeten bereiken, kunnen jullie tijdens het kamp altijd bellen naar Steffi Baert
(0492 66 99 29) of Fiebe Seurinck (0492 84 96 50).
Opgelet: Bel enkel als het echt dringend is!

3

HET VERTREK
We verzamelen op 21 juli om …… in het station van Lichtervelde. → de exacte
uren zullen jullie nog via mail ontvangen, wij wachten namelijk nog steeds op
een antwoord van de NMBS … ☹ maar wat we jullie wel al kunnen vertellen is
dat we 21 juli rond de middag zullen vertrekken (12u à 13u) en we zullen 31 juli
in de namiddag terugkeren (15u à 16u)
Dit mag je niet vergeten:
Uniform (aanhebben)
Identiteitskaart
Iedereen die een geldige buzzypas heeft, gelieve deze mee te brengen.
Dit moet je wel op voorhand laten weten aan Steffi
Baert of Fiebe Seurinck.
Sloebers, speelclub, kwiks: 10 euro zakgeld
Tippers, tiptiens, aspi’s: 15 euro zakgeld
Jullie moeten al gegeten hebben (pak dus een
koekje en een drankje mee voor onderweg)

DE FIETS
Tippers, tiptiens en aspi’s hebben hun fiets nodig op kamp. Voor de aspi’s,
tippers en tiptiens moet deze mee met de camion dus jullie moeten jullie fiets
meebrengen samen met jullie bananendozen.
Wij vragen om jullie fiets helemaal in orde te brengen voor het kamp! Dit wil
zeggen:
✓
✓
✓
✓

Een voor EN achterlicht
2 remmen die goed werken
Een fietsslot
Een fietsrekker of fietszakken
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DE KAMPPLAATS
Dit jaar gaan we dus op kamp naar Buizingen, provincie Vlaams-Brabant. Het
kamp gaat door in het kamphuis ‘ZENNEDAL’.
Op kamp is het altijd heel leuk als iedereen veel briefjes krijgt, deel dus aan
zoveel mogelijk mensen ons kampadres uit, zodat jullie veel toffe briefjes
kunnen krijgen!
Briefjes mogen geschreven worden naar dit adres:
Kamphuis Zennedal
t.a.v. (naam van het chirowietje
Alsembergsesteenweg 130
1501 Halle

VERZEKERING
Zoals tijdens het Chirojaar is ook iedereen verzekerd op kamp via Chiro
Nationaal. Wanneer er iets zou gebeuren tijdens het kamp, zullen wij
zorgvuldig een formulier invullen en dit sturen we dan op naar de
verzekeringsmaatschappij.
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AFSPRAKEN
Snoep mag, maar overdrijf niet! Er mag trouwens tijdens de spelletjes
niet gesnoept worden.
VOOR het eten worden de handen gewassen en gaat iedereen naar het
toilet. TIJDENS HET ETEN BLIJFT IEDEREEN AAN TAFEL ZITTEN.
De kokjes doen zeer hard hun best om telkens lekker eten te maken, het
zou dus fijn zijn om van alles zeker eens te proeven.
Elke dag is er platte rust van 13-14u. In dit uurtje moet je stil zijn voor de
kindjes die moe zijn en een dutje willen doen. Breng dus gerust wat
strips of boekjes mee om tijdens de platte rust te lezen.
Op Chirokamp kan je vuil worden, neem dus enkel speelkleren mee die
vuil mogen worden!
Laat je elektronische spullen zoals GSM, mp3, nintendo, ipad…. thuis!
Enkel vanaf de Tippers is GSM-gebruik toegestaan, enkel op de
afgesproken momenten. NIEMAND van de Sloebers, Speelclub of Kwiks
neemt dus een GSM mee!

Luisjes
Op kamp zitten we met veel meisjes met heel veel haar dicht bij elkaar.
Hierdoor kunnen de luisjes zich natuurlijk veel sneller verspreiden. Daarom
willen we jullie graag nog een TIP mee geven. Als het kan, geef dan met jullie
kind lavendelspray mee om in het haar te spuiten. Dit is
gewoon in de apotheek te verkrijgen. We zouden het ook
appreciëren om ons te verwittigen voor het kamp wanneer
uw kind luizen heeft. Gelieve dan ook product mee te geven
zodat wij de behandeling kunnen voortzetten op kamp.
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FACEBOOK/ INSTAGRAM
Tijdens het kamp proberen wij nu en dan eens een foto op onze
facebookpagina of instagrampagina te posten. Ben je dus benieuwd wat jouw
Chirowietje allemaal uitspookt, lik onze Facebookpagina van Chiro Gits of volg
onze instagrampagina

Voor de volledige fotoreeks van ons kamp, zullen jullie moeten
wachten tot de diashow die we tonen op ons jaarlijks
chirocafé.

KOOKPLOEG 2019
Dit jaar staan voor jullie paraat:

Celine en Davy

Lisa
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Justine

Elien

Josephine

Koen
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Karen

Virginie
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EEN DAG OP KAMP
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WAT MOET ER ALLEMAAL IN JE BANANENDOOS?
SLAAPGERIEF
Slaapzak of donsdeken
Onderlaken
Kussen
Pyjama
Teddy
Luchtmatras (enkel Tiptiens en Aspi’s)
Tent (enkel aspi’s → 2sec tentje per 2 personen)
Matje (Enkel tippers, tiptiens en aspi’s)

TOILETGERIEF
Zeep
Shampoo
Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Borstel of kam
Zonnecrème en eventueel aftersun
Muggenspray
Voldoende washandjes
Voldoende handdoeken
KLEDIJ
Voldoende onderbroeken (Neem er extra mee)
Voldoende kousen (Neem er extra mee)
Voldoende t-shirts/topjes
Voldoende truien
Voldoende shortjes
Enkele lange broeken
MIDDELEEUWSE KLEREN (ALLE LEDEN)
Sportschoenen, sandalen, pantoffels en eventueel laarzen
Zwempak/bikini
Regenjasje
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ALLERLEI
Een pet, zonnehoedje of Chirosjaaltje tegen de zon
Een grote plastieken/stoffen zak voor je vuile kleren
Zwembandjes voor kindjes die nog niet (zo goed) kunnen zwemmen
Een zaklamp
Strips/boeken om wat te lezen tijdens de platte rust
Een drinkfles
Een brooddoos

Zoals iedereen weet is het weer in België soms niet altijd even best. Kijk
daarom enkele dagen voor het kamp naar het weerbericht. Zo is de kans dat je
overhit raakt in je veel te warme kleren of staat te bibberen in je shortje
kleiner.
Bekijk ook zeker het programma van jullie dochter, want soms moet er wat
extra kledij mee.

STEEK JE UNIFORM NIET IN JE VALIES, MAAR DOE DIT AAN WANNEER WE
VERTREKKEN, ZO HERKENNEN WE IEDEREEN!!!

WAT MAG NIET IN DE BANANENDOOS?
Tonnen snoep
Alcoholische dranken
Sigaretten en andere drugs
Zakmes
Elektronische spullen
Superveel geld
Familieleden
Regen, hagel, koude, sneeuw, donder en bliksem
Jouw slecht humeur
De pestmicrobe
Processierupsen
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We willen jullie uitdrukkelijk vragen om op de kledij, maar ook washandjes en
handdoeken, de naam of herkenningsteken aan te brengen. Dit zorgt ervoor
dat we op het einde van het kamp geen overvolle doos verloren voorwerpen
overhouden! Een tip is om samen met je dochter de dozen te maken zodat ze
weet wat ze mee heeft. Zo zal ze des te vlugger haar kledij herkennen. Op
maandag 31 juli kunnen jullie de bananendozen terug ophalen, neem dan ook
zeker een kijkje tussen de verloren voorwerpen.

KAMPTHEMA
Zoals elk jaar is er ook dit jaar een kampthema.
Elke morgen brengen de leidsters na het eten
een klein toneeltje. Tijdens dit toneeltje zullen
jullie meegevoerd worden in een megaspannend
verhaal waar jullie kunnen meezingen,
meelachen en meedansen.
Dit jaar is het kampthema ‘K3 en de 3 biggetjes’.
Het verhaal is eigenlijk een vervolg op het
klassieke sprookje De wolf en de drie biggetjes
en begint wanneer de wolf al oud is. Hij vertelt aan zijn drie zonen over de tijd
toen hij nog een jonge wolf was die gevreesd werd door ieder dier in het bos.
Op een dag ontsnapten drie biggetjes uit de boerderij en de wolf, Baltimoor,
wilde ze meteen opeten, maar de biggetjes waren hem te slim af: het eerste
biggetje bouwde een huisje van stro, het tweede een van hout en deze blies
Baltimoor zo plat. Het huisje van de derde big kreeg hij niet omver omdat het
van steen was gemaakt. Zelfs na jaren en jaren blazen, kreeg hij de biggen nooit
te pakken en lacht iedereen hem uit.
Baltimoor wil alsnog wraak nemen op de derde big (de andere biggen zijn
inmiddels verhuisd naar Italië en Frankrijk) en geeft zijn drie zonen de opdracht
om haar drie dochters te vangen. Degene die hierin slaagt, krijgt als beloning de
wolvenhoorn.
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De drie jonge wolven, Willy (de macho wolf), Waldo (de slimme wolf) en
Wuppert (de domme wolf), willen er meteen aan beginnen maar worden
gewaarschuwd door Loewie de vos die zegt dat de biggen een wolvenalarm
hebben. Willy negeert het advies van Waldo om dit alarm niet te
onderschatten en gaat naar de herberg, maar de biggen hebben zich verstopt
en hij krijgt enkel het konijn Pluisje te pakken dat hem vertelt dat de biggen op
vakantie zijn. In afwachting van hun thuiskomst neemt hij alvast het konijn
mee, maar wanneer hij en zijn broers haar willen opeten, krijgen ze het niet
over hun hart om het lieve dier te doden en laten ze haar weer gaan.
Ganda, de mama van de drie biggetjes, moet onverwacht naar haar zus in het
buitenland en laat de herberg in de handen van haar dochters, Knirri, Knarri en
Knorri. Wanneer zij hun terras openen, stuiten ze op Wuppert die van zijn
vader moest komen kijken of de biggen al terug waren van vakantie. De jonge
wolven hebben echter nog nooit een big gezien en dus kunnen Knirri, Knarri en
Knorri Wuppert makkelijk wijsmaken dat ze geen biggen zijn, maar gibbertjes,
en ze sturen hem weer naar huis.
De andere wolven zijn boos op Wuppert omdat hij de biggen heeft laten
ontsnappen, maar wanneer Loewie vertelt over het gemaskerd bal dat de
biggen houden, zien ze een nieuwe mogelijkheid: ze verkleden zich en kunnen
zo ongemerkt binnendringen op het feest en de biggen vangen. Wanneer de
wolven feestvieren omdat hun opdracht geslaagd is, sluipt Pluisje de herberg
binnen waar de biggetjes gevangen zitten en vertelt hen dat ze niet bang
moeten zijn en dat de wolven lief zijn.
Wil je weten hoe het verhaal verder gaat en afloopt? Dan zul je op Chirokamp
zeker aandachtig moeten kijken!
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CHIRO GITS KAMPTIPS
TIP 1: Zoals hier al ergens in het boekje beschreven staat, geef je als ouder best
wat zakgeld mee op kamp, daarmee kunnen de Chirowietjes onder andere
kaartjes en postzegels kopen om een briefje te schrijven naar huis, voor zowel
de jongste Chirowietjes, als de leidsters is het handig dat jullie de adressen op
een envelop schrijven zodat jullie chirowietje enkel nog haar briefje erin moet
steken en versturen.

TIP 2: Voor de oudsten zijn fietszakken op tweedaagse echt handig, maar hang
ze niet op voorhand aan jullie fiets, want dan is het voor ons niet gemakkelijk
om de fietsen dicht tegen elkaar op de camion te zetten.

TIP 3: Voor de oudsten is het heel handig om een sleutelhanger aan hun
fietssleutel te hangen. Alle fietssleutels lijken op elkaar en zo is gemakkelijker
om de jouwe terug te vinden + je raakt je sleutel minder snel kwijt!

TIP 4: Voor de jongsten is het handig om per dag een zakje te maken met een
shortje, t-shirtje, kousen en ondergoed. Zo raakt de bananendoos minder snel
door elkaar en vindt het kind (en de leiding) alles snel terug.
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VOORKAMP (ENKEL VOOR DE ASPI’S)
Lieve aspi’s dit jaar gaan jullie wat vroeger op kamp,
namelijk 20 juli vertrekken jullie al op kamp!!!!

PRAKTISCHE INFO:
We vertrekken zaterdag 20 juli om 9u aan het
station in Lichtervelde!!
Breng wat zakgeld mee voor deze dag (we gaan wel
degelijk ergens naar toe om iets te doen)
Breng alles mee om ergens 1 nacht te blijven slapen
Dit is de start van jullie laatste kamp als lid bij chiro
gits …

VERTREK SLOEBERS 24 JULI
Joepie, eindelijk mogen wij ook op kamp vertrekken, hieronder vinden jullie
wat praktische info over het vertrek.
Jullie worden verwacht om 13.00u in het station van Lichtervelde!
De trein vertrekt 13.30u maar dan hebben de leidsters nog de tijd om
uitleg te geven en iedereen te tellen!
Jullie identiteitskaart wordt afgegeven aan de leidsters
Jullie uniform hebben jullie al aan!
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SLOEBERS
Dat wordt het kamp van 2019 gegarandeerd voor de lieve sloebertjes!
Zoals elke keer kunnen we het geweldige Chirojaar afsluiten met een fantastisch kamp.
Voor de sloebers is dat een zevendaagse gevuld met veel spelletjes en plezier.

Dit jaar is ons thema

We keren terug naar de jaren 60 vol met bloemetjes, wijde broeken, gekke brillen en vooral
veel kleuren! 🌼🌼🌼
Korte omschrijving van de bananendoos 🍌🍌, een vierkante kartonnendoos gevuld met…
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Verkleedkledij thema hippie 👗
Verkleedkledij thema Middeleeuwen 👚
Een witte T-shirt, (die vuil mag worden) 👕
Een gezonde portie aan lachend enthousiasme 😁
Muggenspray, luizenspray… 💦
Coole dansmoves 💃
Zakgeld, maximum €10 💰

We hopen dat jullie er heeeeeeeeeel veeeeeel zin in hebben, wij kunnen alvast niet wachten
en onze hippie-outfit ligt al klaar! Tot op kamp!

Knuffels 🖤
Margaux en Alex
Don’t worry, be happy!
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SPEELCLUB
Hallowww daar onze liefste speelclubjes
Het chirojaar zit er jammergenoeg al weer op, maar niet getreurd, de
leiding staat weer met een spetterend kamp voor jullie klaar!! Hopelijk
zijn jullie klaar voor de zotste 10 dagen van jullie leven, want dit jaar staat het
speelclubkamp volledig in het teken van het thema ‘FESTIVAL’. (joepieeee!!!)
Steek dus maar alvast jullie knapste, sjiekste en meest festivalproof outfit in jullie
bananendozen, want jullie zullen hem zeker kunnen gebruiken!
Verder zijn er nog een paar dingen die jullie zeker niet in jullie bananendoos mogen
vergeten te steken:
-

Verkleedkledij met het thema ‘Middeleeuwen’
Verkleedkledij met het thema ‘casino’
Jullie goed humeur!!!!
Heimwee laten we ook thuis!!!
Jullie goesting om op kamp te vertrekken en de Chirospirit mogen zeker ook niet
ontbreken 😊

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als jullie leidstertjes en maken we er samen een
onvergetelijke 10 daagse van!! (we zullen zo veel plezier hebben dat we de mama en
papa niet eens zullen missen 😊)

Groetjes jullie fluogele speelclubleidstertjes Marthe,
Audrey en Sarah xxx
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KWIKS
Dag lieve kwikjes <3
Het aftellen kan eeeeiiindelijk beginnen!!
Bereid jezelf al voor op een kamp vol spannende games en uitdagende challenges. Maak je
borst maar nat, spring 100 keer elke dag, loop 10 rondjes rond een voetbalveld, oefen je
molentje, zorg dat je je ninja-moves goed onder de knie hebt, #GebruikVeelHashtags…
Kortom, maak je klaar voor een actief kamp want veel luieren zullen we niet doen ;) .

! Dit mag je zeker niet vergeten !
- Een witte T-shirt (die kapot mag zijn)
- Middeleeuwse kledij (zal niet kapot zijn, hoeft zeker niet aangekocht te worden!
Originaliteit wordt beloond)
- Verkleedkledij in een game (mario bros, tetris…) (zal niet kapot zijn, hoeft zeker niet
aangekocht te worden! Originaliteit wordt beloond)

Dit mag je wel vergeten
- Je GSM

Om ervoor te zorgen dat jullie je niet vervelen voor het kamp begint, kunnen jullie alvast het
kwiklied/rakwilied vanbuiten leren, zodat we veel kunnen zingen op kamp 😊
Veeeeeeel groetjes van jullie leiding,
Pauline, Lise en Margot xxx

#IkHebErVeelZinIn!

It’s a-me
Margot
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Tekst:
Wie durft in de rakwi boomhut,
sluipt door de geheime gang,
wint met voetbal in de modder
en is nooit bang?

#PiramideMaken

Wie loopt op de hoogste stelten
bij het estafettespel,
zingt elk lied van voor naar achter,
langzaam of snel?
R roepen, rommelen, rakwi.
A actie, allemaal, aap.
K koken, kietelen, klimmen.
W wafel, wappelmoes, worst.
I ik, jij, wij zijn de rakwi, rakwi.
Wie kent elke dinosaurus
bij z'n officiële naam,
graaft een put op rare plaatsen,
gluurt door het raam?
Wie verzamelt speledingen,
zoekt naar goud in een rivier,
kibbelt met de beste vrienden,
maakt veel plezier?
Refrein
Wie komt altijd naar de Chiro,
onvermoeibaar enthousiast,
speelt met monsters en met draken,
kruipt in de kast?
Wie zou stiekem vuurtje stoken,
speelt liefst buiten zonder jas,
is niet vies van vuil te worden,
springt in een plas?
Refrein

#GenietenVanHetZonnetje

Wie kan knutselen, boetseren,
volksdansen en macramé,
goochelt hoeden uit konijnen,
of kijkt tv?
Wie verzint de beste moppen,
wie verkleedt zich voor 't toneel,
wie is nu van wie het vriendje,
wie rakwiet veel?
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Lieve Tippers
Na een jaar vol enthousiaste zaterdagnamiddagen, loopt het derde
trimester jammergenoeg bijna op zijn einde, maar niet getreurd. Er
staat jullie nog een supervetmegacool chirokamp te wachten waar
we talloze leuke spelletjes spelen, op tweedaagse gaan, zingen rond
een kampvuur en nog zoveel meer. Wij zien het alvast superhard
zitten, hopelijk jullie ook!

Money is never enough!
Dat wordt onze leuze tijdens ons fantastische, mega geweldige
tiendaags kamp in Buizingen. Samen met jullie gaan we de
beurzen trotseren want ons fantastische thema wordt The
wolf of Wallstreet.

Wat mag je zeker niet vergeten?
-

Doopkleren (kleren die eigenlijk mogen weggegooid worden).
Middeleeuwse kleren
Fiets die helemaal in orde is
Een grote kartonnen doos waar je zelf in past en die je plat kan doen in
de camion.
Een act voorbereiden voor Tippers got talent.

Lieve groetjes kusjes en lekjes!
Bieke & Laure

23

Hye drag queens

Wie van jullie wordt de beste dragqueen van jullie allemaal? Wie loopt het best op de
catwalk? Wie verkleedt zich het beste als dragqueen? Wie heeft de grootste pruik en de
hoogste hakken? We komen het allemaal te weten op kamp !
Tip: Voor inspiratie kijk je best eens op Netflix – RuPaul ’s drag race
Tot snel xxxxxx

Wat heb je nodig:
-

Luchtmatras / veldbed
Slaapzak
Kussen
Extra dekentje
Zaklamp
Fiets die in orde is
o Voor – en achterlicht
o Goede banden
o Fietszakken

- Middeleeuwse verkleedkledij
- Dragqueen verkleedkledij
- Jaren ’80 verkleedkledij
- Patserverkleedkledij
- Maandverband
Ps: koop zeker niets aan. Verkleedkleren zijn enkel voor de sfeer
en de gezelligheid 😊
Heroetjes Elise & Fiebe
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ASPI’S
Beste islanders, bereid jullie al maar voor op een kamp om nooit te vergeten. Het is zover, dit is jullie
laatste kamp als lid en jullie leiding zal ervoor zorgen dat jullie dit kamp niet snel zullen vergeten. Ik
weet niet of je het al gemerkt hebt maar wij spreken jullie aan met islander. Dat is niet zomaar, want
het thema van jullie aspi kamp is love island. We gaan nog niet teveel verklappen over de andere
islanders, die zullen jullie op kamp wel wat beter leren kennen.
Misschien nog wat praktische informatie over hoe jullie kamp er zal uitzien!
✓ Wij slapen in van die kleine 2 secondetentjes met 2 personen: zoek dus een tentpartner en
regel zelf alles van benodigdheden zoals een tent, matras, kussen, …
✓ We zorgen ook voor een gezellig hoekje bij de tenten dus neem gerust vanalles mee zoals een
festivalstoeltje, sfeerdingen, …
✓ Er wordt een spel gespeeld waarbij je middeleeuwse kleren nodig hebt (NIET VERGETEN,
BELANGRIJK)
✓ Vergeet geen doopkleren (zeker kleren die je mag weggooien, want het zou nogal eens een
zware doop kunnen worden)
✓ De minuut na dat we terug in Gits toekomen, zijn jullie leiding! Hou er dus rekening mee dat je
niet onmiddellijk naar huis zal kunnen gaan, maar dat je nog zal moeten helpen met het legen
van de camion en alles op zijn plaats zal moeten zetten!
✓ Jullie geven op kamp leiding aan de speelclub en tippers. Verdeel jullie dus in 2 groepen en kijk
wie aan wie wil leiding geven. Maak jullie spel al op voorhand want wij hebben geen tijd over
om jullie te laten voorbereiden.
✓ Op kamp moeten jullie je top 3 doorgeven voor volgend jaar (top 3 over de groepen waar
jullie leiding aan willen geven, dus denk hier miss al eens over na)
✓ Op het kampvuur moet je als Aspi’s een hoog niveau behalen bij het kampvuur moment, dus
denk miss al eens na over wat je zal doen, want opnieuw hebben wij niet echt de tijd vrij om
jullie te laten oefenen
✓ Vergeet niet om met veel liefde te zorgen voor jullie lieve leiding

Vele groetjes en veel liefde van jullie lievelingsleiding xxxxxxx

25

SPELLETJES
Kleur deze mandala in om boven je bed te hangen op kamp!
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Kampcomplimentje
Neem dit strookje mee op kamp, schrijf er een
complimentje op en geef het aan de persoon die dit
verdient. Je kan het natuurlijk ook altijd stiekem in
iemand haar chirorok steken.
……………………………………………………………………………………………..
..…………………..……………………………………………………………………...
…………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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