KON

volwassen
man in oranje
jurk

INGS

NA

je vrienden
zijn zoek

kinderen voor
kinderen-cd's/
platen te koop

iemand zeurt
complimenten/
over 30 april
gedichten te
('het weer is
koop
vast beter' etc.)

CHT

2015

wildplasser

'eigenlijk hou ik
helemaal niet
van de vrijmarkt'

geen mobiel
bereik

oude afstands- sinaasappels/
bedieningen mandarijnen te
koop
te koop

OranjeboomBavaria-jurkje iemand kotst
bier

kinderwagen
braakje op de
rijdt over je
grond
enkels

rood-witblauwe
schmink

iemand is veel
te vroeg
dronken

struikelen
over plastic
bekers

kind met
blokfluit

'bezet voor
bewoners'

huilend kind

toevallig
bekenden
tegenkomen

'dan maar de
kroeg in?'

iets te koop dat
ooit gratis was
(flippo's, platen10-daagse-cd's...)

waar zijn de
wc's?

NA

CHT

2015

je vrienden
zijn zoek

vieze snack
voor te veel
geld

oranje
schmink

verwarde toerist
die dacht dat het
feest op de 30e
is

huilend kind

kinderen die
lelijke muziek
maken

http://ladygeek.nl

KON

INGS

iemand probeert
te fietsen in de
binnenstad

kinderwagen
rijdt over je
enkels

(gespeelde)
verwarring over
konings- vs.
koninginnedag

oude afstands- complimenten/
Oranjeboomgedichten te
bedieningen
bier
koop
te koop
hond (of ander
beest) aaien 50 Bavaria-jurkje
cent

'bezet voor
bewoners'

je fiets staat

iemand zeurt
kleine winkels 'eigenlijk hou ik
geen mobiel
aan de
helemaal niet
met grote
over het
verkeerde kant
bereik
boomboxen van de vrijmarkt'
weer
van de

sinaasappels/
mandarijnen te
koop
http://ladygeek.nl

'dat hadden
we vroeger
ook!'

volwassen
iemand moet 'dan maar de
man in oranje
plassen
kroeg in?'
jurk

KON

INGS

'eigenlijk hou ik kleine winkels
helemaal niet
met grote
van de vrijmarkt' boomboxen

iemand kotst

3 minuten later
moet iemand
anders ook
plassen

je fiets staat aan
de verkeerde
kant van de
vrijmarkt

een oude
versterker

je vrienden
zijn zoek

verkoper heeft het
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
zonder eigenaar)

struikelen
over plastic
bekers

NA

CHT

2015

kalende man
met linnen
tasje

rood-witblauwe
schmink

'dat hadden
we vroeger
ook!'

waar zijn de
wc's?

(gespeelde)
verwarring over
konings- vs.
koninginnedag

lied "je bent
een koning"

oude afstands- iemand loopt complimenten/
bedieningen met fiets over gedichten te
koop
te koop
de vrijmarkt

oranje
schmink

sinaasappels/ 'volgend jaar
mandarijnen te huren we ook
koop
een bootje'

fitnesskinderen die
'dan maar de
lelijke muziek
apparaat te
kroeg in?'
maken
koop

geen mobiel
bereik

http://ladygeek.nl

KON

INGS

NA

CHT

oude afstandshond (of ander
iemand moet
beest) aaien 50
bedieningen
blote tieten
plassen
cent
te koop
iemand is veel
te vroeg
huilend kind
dronken

je vrienden
zijn zoek

'dat hadden
we vroeger
ook!'

kind met
blokfluit

iemand loopt
met fiets over
de vrijmarkt

Koningslied
http://ladygeek.nl

iemand heeft
meer gekocht
dan hij/zij kan
dragen

'dan maar de
kroeg in?'

2015

iets te koop dat
ooit gratis was
(flippo's, platen10-daagse-cd's...)

wildplasser

fitnessvolwassen
iemand kotst apparaat te man in oranje
koop
jurk
kalende man
met linnen
tasje

videobanden
Bavaria-jurkje
te koop

3 minuten later
kinderen die
moet iemand
lelijke muziek
anders ook
maken
plassen
je fiets staat aan
kinderen voor
de verkeerde
kinderen-cd's/
kant van de
platen te koop
vrijmarkt

KON

INGS

vieze snack
voor te veel
geld

je vrienden
zijn zoek

'eigenlijk hou ik
helemaal niet
van de vrijmarkt'

toevallig
bekenden
tegenkomen

iemand zeurt
over 30 april
('het weer is
vast beter' etc.)
verwarde toerist
die dacht dat het
feest op de 30e
is

NA

kleine winkels
met grote
boomboxen

fitnessapparaat te
koop

kinderen die
lelijke muziek
maken

CHT

2015

struikelen
over plastic
bekers

kalende man
met linnen
tasje

Oranjeboom- 'dan maar de
bier
kroeg in?'
kinderen voor iemand is veel
kinderen-cd's/
te vroeg
platen te koop
dronken

wildplasser

je fiets staat aan
complimenten/
de verkeerde
gedichten te
kant van de
koop
vrijmarkt

Koningslied

volwassen
man in oranje
jurk

verkoper heeft het
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
zonder eigenaar)

'bezet voor
bewoners'

KON

INGS

NA

CHT

2015

lied "je bent
een koning"

kind met
blokfluit

iets te koop dat
ooit gratis was
(flippo's, platen10-daagse-cd's...)

Bavaria-jurkje

kind met
blokfluit

http://ladygeek.nl

iemand zeurt
toevallig
bekenden
over het
tegenkomen
weer
iemand probeert
te fietsen in de
binnenstad

rood-witblauwe
schmink

kleine winkels
videobanden
met grote
te koop
boomboxen

Oranjeboom- waar zijn de
bier
wc's?

sinaasappels/ iemand loopt iets te koop dat
ooit gratis was
mandarijnen te met fiets over
(flippo's, platenkoop
de vrijmarkt 10-daagse-cd's...)

volwassen
braakje op de
man in oranje
grond
jurk
je vrienden
zijn zoek

iemand heeft
meer gekocht
dan hij/zij kan
dragen

je fiets staat aan verkoper heeft het
de verkeerde
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
kant van de
zonder
eigenaar)
vrijmarkt

kinderen die
oudhollandse
vegetarische
iemand moet
spellen
kookboeken uit lelijke muziek
plassen
(zaklopen etc.)
de jaren 80
maken
http://ladygeek.nl

kinderen voor
kinderen-cd's/
platen te koop

wildplasser

KON

INGS

NA

CHT

2015

je vrienden
zijn zoek

oranje
schmink

kind met
blokfluit

vieze snack
voor te veel
geld

sinaasappels/
mandarijnen te
koop

je fiets staat aan 3 minuten later iets te koop dat
'dan maar de de verkeerde
moet iemand
ooit gratis was
(flippo's,
platenkant van de
anders ook
kroeg in?'
10-daagse-cd's...)
vrijmarkt
plassen
iemand zeurt
iemand is veel 'dat hadden
over 30 april
waar zijn de
te vroeg
we vroeger
('het weer is
wc's?
dronken
ook!'
vast beter' etc.)

een oude
versterker

verkoper heeft het iemand probeert
opgegeven (alles
te fietsen in de
gratis/ kleedje
binnenstad
zonder eigenaar)

iemand loopt
Oranjeboommet fiets over
bier
de vrijmarkt

Bavaria-jurkje
volwassen
man in oranje
jurk

'volgend jaar
huren we ook
een bootje'

blote tieten

toevallig
bekenden
tegenkomen

Koningslied

kleine winkels
met grote
boomboxen

NA

CHT

2015

http://ladygeek.nl

KON

INGS

videobanden
te koop

vieze snack
voor te veel
geld

(gespeelde)
verwarring over
konings- vs.
koninginnedag
verwarde toerist
die dacht dat het
feest op de 30e
is

fitnessapparaat te
koop
je fiets staat aan
de verkeerde
kant van de
vrijmarkt
http://ladygeek.nl

3 minuten later verkoper heeft het
moet iemand
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
anders ook
zonder
eigenaar)
plassen

'dat hadden
we vroeger
ook!'

rood-witblauwe
schmink

kinderwagen
rijdt over je
enkels

oranje
schmink

iemand zeurt
over het
weer

iemand heeft
meer gekocht
dan hij/zij kan
dragen

wildplasser

waar zijn de
wc's?

lied "je bent
een koning"

kinderen voor hond (of ander iemand probeert
kinderen-cd's/ beest) aaien 50 te fietsen in de
binnenstad
platen te koop
cent

iemand moet
plassen

oude afstands- struikelen
bedieningen
over plastic
te koop
bekers

oranje pruik
Oranjeboombier

KON

INGS

NA

struikelen
over plastic
bekers

iemand zeurt
over 30 april
('het weer is
vast beter' etc.)

'dan maar de
kroeg in?'

(gespeelde)
verwarring over
konings- vs.
koninginnedag

waar zijn de
wc's?

'dat hadden
we vroeger
ook!'

iemand is veel
lied "je bent
te vroeg
een koning"
dronken

verkoper heeft het
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
zonder eigenaar)

CHT

2015

oude afstandsbedieningen
huilend kind
te koop
Koningslied

Oranjeboombier

kinderen die kleine winkels
lelijke muziek
met grote
maken
boomboxen

vieze snack
voor te veel
geld

kalende man
met linnen
tasje

'volgend jaar iets te koop dat
oudhollandse
ooit gratis was
spellen
huren we ook (flippo's, platen(zaklopen etc.) een bootje' 10-daagse-cd's...)

iemand kotst

iemand heeft
meer gekocht
dan hij/zij kan
dragen

vegetarische
'eigenlijk hou ik complimenten/
kookboeken uit helemaal niet
gedichten te
van de vrijmarkt'
de jaren 80
koop

http://ladygeek.nl

KON

INGS

NA

CHT

2015

kinderen voor
kinderen-cd's/
platen te koop

Koningslied

verwarde toerist
iemand is veel
die dacht dat het
te vroeg
feest op de 30e
dronken
is

oranje pruik

sinaasappels/
Bavaria-jurkje mandarijnen te
koop

je vrienden
zijn zoek

huilend kind

verkoper heeft het
opgegeven (alles
gratis/ kleedje
zonder eigenaar)

iemand zeurt

oranje
schmink

vieze snack
voor te veel
geld

'volgend jaar 'eigenlijk hou ik
over 30 april
huren we ook helemaal niet
('het weer is
een bootje' van de vrijmarkt' vast beter' etc.)

iets te koop dat
ooit gratis was
(flippo's, platen10-daagse-cd's...)

een oude
versterker

waar zijn de
wc's?

rood-witblauwe
schmink
http://ladygeek.nl

je fiets staat aan
hond (of ander
de verkeerde
beest) aaien 50
kant van de
cent
vrijmarkt

geen mobiel
bereik

wildplasser

Oranjeboombier

kleine winkels
met grote
boomboxen

