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1 - Friends 4-ever Noekie

Op een heel gewone dag zat Marinka achter haar computer.
Op de website www.kindertent.nl.
Ze kwam op een website terecht. www.kindertent.nl/noekie_14
Ze had haar winx site heel mooi gemaakt en wou wel eens testen of iedereen hem echt zo mooi vond
dus ze ging kijken voor winx awards. En toevallig op www.kindertent.nl/noekie_14 stond een winx
award.
Dus Marinka ging natuurlijk haar meteen inschrijven.
Ze schreef een berichtje in het gastenboek van de zogenaamde Noekie_14
Dit schreef ze:
Haaaaloooowwwwwwwwjjjjuuuuuuuuusss zo wat heb jij een mooie site.

Ik heb zelf een winx site en ik wil wel eens kijken of mijn website voldoet aan de zogenaamde x-factor.

En toen kwam ik hier langs en toen zag ik jou winx award dus mag ik daar aan mee doen??

Een paar dagen later kreeg ze een berichtje terug van die Noekie_14 dit stond erin:
hey hey mooie site tuurlijk mag je meedoen kzal je erbij zette.

En zo deed Marinka dus mee aan de award van Noekie_14.
Een paar dagen later zei Noekie_14 dat ik met 49% van de stemmen had gewonnen.
Ik Marinka kreeg toen de award die ik gewonnen had.
Ik vond hem zo mooi dat ik weernaar haar site ging.
En in een berichtje vroeg of ze me wilde uileggen hoe ze
Die awards maakte.
En dat vond ze natuurlijk goed ^^.
Dus ze legde uit dat ze dat met een programma doet dat PowerPoint heet.
Dus ik allemaal vragen van of ze me dat uit wou leggen echt gewoon precies hoe ze dat deed.
En dat wou ze natuurlijk wel omdat ze zoon sgatje is :D
Dus ja we moesten wel iets verzinnen om elkaar goed te kunnen begrijpen dus ik vroeg aan Anouk of ze
Msn had. En ja hoor dat had ze dus ik gaf haar mijn Msn.ze legde het uit hoe ik het moest doen
En toen ging het eigenlijk vanzelf.
Er kwam gewoon een soort van klik en sindsdien kunnen we echt uren lang achter de comp zitten en
uren lang samen bellen totdat 1 van ons weg moet helaas.
Maar dan gaat het natuurlijk de volgende dag precies weer het zelfde ^^ als de ene zich verveelt belt
diegene de andere op en andersom natuurlijk ook.
Maar jammer genoeg wonen Anouk en ik zover uit elkaar.
Want Anouk woont namelijk in Noord-Brabant en ik in Zuid-Holland en dat ligt heel ver van elkaar weg
helaas .
Maar we hadden laatst 2 dagen na Anouk verjaardag eindelijk een gaatje gevonden om opbezoek te
komen ik en Anouk hadden er natuurlijk heel veel zin in.
Ik had een leuk cadeautje voor haar gekocht dat trouwens hier nog in de kast ligt :P.
Maar ja toen op het allerlaatste (1 dag van te voren) hoorde Anouk dat haar vriendinnen iets hadden



geland enz.
Dus daar moest ze heen omdat het al heelmaal gepland was.
Dus kon ik niet komen.
Marinka en Anouk waren toen heel verdrietig.
Maar zoals Anouk zegt we vinden wel een nieuw gaatje ^^.
Later ga ik verder met het verhaal als ik weer iets nieuws te melden heb :P
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