
vriendenboek



L
Naam:  
Woonplaats:

Ik ben nu       jaar en ik ben jarig op  
Ik heb      broer(s) en     zus(sen)

Mijn lievelingsdier:
Mijn lievelingskleur:

Mijn favoriete muziek:
Mijn favoriete vakantie:
Mijn favoriete speelgoed:

Mijn favoriete website:
Mijn favoriete familiemomentje:
Mijn favoriete Bellingavlog:

Op welke Bellinga lijk ik het meest: 0 Daniel  0 Fara  0 Luan  0 Lucilla  0 Luxy
Hier mag je me ‘s nachts voor wakker maken:
Ik heb een hekel aan:  

Ik ben het meest dankbaar voor:  
3 woorden die mij omschrijven:  
Het bijzonderste wat ik ooit heb gedaan:

Dit is mijn talent:
Dit wil ik later worden:
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+ baby in mama’s buik

Luan Bellinga

Zwolle

9 augustus

Hond, paard, hamster

Geel, blauw, groen, oranje

Kids Top 20-muziek 

JBL box

TikTok en Spotify

The Voice in bed kijken
Vakantievlogs

Voor op vakantie gaan

Als een ander vervelend doet

Dat ik bekend ben en voor mijn familie
Zorgzaam, verantwoordelijk, spontaan

Sinterklaasfilm maken

Zanger en rapper

Dansen, zingen, acteren

Landal, cruiseschip



plak hier
jouw fotoL

Dit wil ik kopen van mijn spaargeld: 
Dit heb ik weleens stiekem gedaan: 

Dit doe ik het liefst in het weekend: 
Dit hebben wij samen gedaan: 

Dit kies ik:
  0 snoep  0  ijsjes
  0 prins(es)    0 popster
  0 chocola    0 koekjes
  0 YouTube    0 Netflix 
  0 zwemmen    0 fietsen
  0 meloen    0 banaan
  0 ballenbak    0 glijbaan

Dit vind ik leuk aan jou: 

Mijn grootste wens voor jou: 

Dit wil ik kopen van mijn spaargeld:
Dit heb ik weleens stiekem gedaan:  

Dit doe ik het liefst in het weekend:

Dit kies ik:
  0 snoep  0  ijsjes
  0 prins(es)    0 popster
  0 chocola    0 koekjes
  0 YouTube    0 Netflix 
  0 zwemmen    0 fietsen
  0 meloen    0 banaan
  0 ballenbak    0 glijbaan

Mijn grootste wens voor jou:

9 augustus

Voor op vakantie gaan

Dat ik bekend ben en voor mijn familie

Sinterklaasfilm maken

x
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 Nintendo Switch-spel
Stiekem geld gepakt uit papa’s 
spaarpot

Heel veel (buiten) spelen

Dat je alles mag bereiken wat je wilt 

en in jezelf blijft geloven



A

Naam: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

Ik ben nu                         jaar en ik ben jarig op  
Ik heb                           broer(s) en                           zus(sen)

Mijn lievelingsdier: 
Mijn lievelingskleur: 

Mijn favoriete muziek: 
Mijn favoriete vakantie: 
Mijn favoriete speelgoed: 
Mijn favoriete website: 
Mijn favoriete familiemomentje: 
Mijn favoriete Bellingavlog: 

Op welke Bellinga lijk ik het meest:  0 Daniel   0 Fara   0 Luan   0 Lucilla   0 Luxy
Hier mag je me ‘s nachts voor wakker maken: 
Ik heb een hekel aan:  

Ik ben het meest dankbaar voor:  
3 woorden die mij omschrijven:  
Het bijzonderste wat ik ooit heb gedaan: 
Dit is mijn talent: 
Dit wil ik later worden: 



plak hier
jouw fotoA

Dit wil ik kopen van mijn spaargeld: 
Dit heb ik weleens stiekem gedaan: 

Dit doe ik het liefst in het weekend: 
Dit hebben wij samen gedaan: 

Dit kies ik:
  0 snoep  0  ijsjes
  0 prins(es)    0 popster
  0 chocola    0 koekjes
  0 YouTube    0 Netflix 
  0 zwemmen    0 fietsen
  0 meloen    0 banaan
  0 ballenbak    0 glijbaan

Dit vind ik leuk aan jou: 

Mijn grootste wens voor jou: 


