
Lieve Mark en papa, 
Speciaal voor jou een 
valentijnsgroet van ons

Je zoontjes Dies en Siem 
en je vrouwtje Martine X

Lieve John ,
Wat ben je toch een lieverd.
Hou ontzettend veel van je.

Je meissie Wilma

Mijn Valentijnsdag groeten stuur ik naar 
mijn man (Hanan) en mijn kinderen 

(Aram en Noura), jullie zijn mijn leven! 
Ik hou van jullie!!!!!!!!

Kusjes van, Fatima

When we have each other, 
we have everything. 

Lots of love, 
A, n, e & s

Lieve opa en oma Otte, 

Bedankt voor alles wat jullie altijd voor 
ons doen! Wij houden veel van jullie! 

Dikke kus van Merijn en Bart

Ineke, al 12 ,5 jaar mijn liefste. 

Xx x

Een dikke kus voor onze Jan

 Liefs van  Sandra, Yvonne, Colinda, 
Bianca, Corien en natuurlijk zijn nummer 

1 Wilfra!!!

Lieve pa en ma, opa en oma,

Heel erg bedankt voor alles wat jullie 
iedere dag weer voor ons doen!

Toen we allebei een plek nodig hadden, 
konden we bij jullie terecht. 

We zijn jullie eeuwig dankbaar 
en houden zielsveel van jullie!!

Dikke kus, Anita en Ralf

Lieve H.

Ik vind jou lief
Ik weet niet waarom

en het kan me ook niet schelen
Ik vind jou lief

gewoon
zo

LIEF
en daarom is de reden

XXX  A.

Lieve Ma,

We zijn super trots op je hoe jij je er 
de afgelopen 2,5 jaar door heen bent 
gekomen na het overlijden van Kees.
We houden heel veel van je en zullen 

altijd voor je klaar staan 

Liefs John en Wilma

Lieve Marco,

Ook na 19 jaar hou ik nog ontzettend 
veel van jou. We gaan er samen met 

de kinderen iets moois van maken 
aan de Heuvelsweg.

Love you!!

Valentijn ( op de valreep)

Natuurlijk veuls te oud
Maar toch nog steeds op zoek
Mijn leven bestaat uit geven

geven alsmaar geven...

Honderden gedichtjes
Never-nooit-reaktie

Reeds meer dan vieftig jaar
Dan ga je toch beven

Olleke Bolleke  (Yochem )

Lieve oma, en omie. 
Wij houden van jullie 

Liefs lieke en lars

Hou van jouwww... X 
je lastige gebakje, Jade

Lieve Marquerite...
Voor jou en de poezels een hele liefdevolle 

Valentijnsdag...

Je glimpie x

Lieve Martine en Mama, 
We houden super veel van jou! 
Dikke kus Dennis en Vera.

Lieve opa en oma de Bruijn. 
Ik vindt jullie lief. 

Poot van Tess
Bloempje, 

hou nog steeds veel van je  
Grt, W

Lieve Opa’s en oma’s van Bas, 
Een speciaal valentijnsberichtje 

Omdat ik zo ontzettend veel van jullie 
hou en jullie wil bedanken voor alle 

knuffels, kusjes, uitstapjes en het samen 
spelen. 

Heel veel liefs Bas Bolle

Jaap en Arjan de belangrijkste en 
liefste mannen in mij leven

Annet/mama

Bij deze wil ik graag mijn Valentijn, 
Harry mijn liefdes groet geven. 

Elke dag is hij mijn Valentijn en mijn 
grote liefde. 

Kus alicia

Jan ten Heggeler, jij bent een kanjer. 
Bedankt voor alles wat jij voor mij doet. 
Jij bent er altijd voor mij. Ik hou van jou.

Liefs, Trudy

Lieve opa en oma Boot
We love you to the moon and back

De kleinkinderen: 
Tim, Daan, Anne-marit

Arie, Bas

Lieve Sjaan en Leo (pa en ma)

Een lieve valentijnsgroet van ons. 
Tot vanavond!

Knuffel, Helma en Sonja

Lieve Marjoled, dank je voor alles wat 
je voor me doet en soms moet laten. Hou 

megasupergigageweldig 
veel van jou! 

Ikke

Een dikke kus voor mijn zus!

Demi van harte gefeliciteerd met 
je verjaardag op Valentijnsdag! 

X Mirte

Wij sturen een groet en een dankjewel 
voor alle meisjes van de woongroepen van 

Borrendamme voor de bijondere goede 
zorg die ze aan ons besteden. 

Wij worden met liefde omringt en kunnen 
niets terug doen. Daarom deze Valentijns 

groet zodat iedereen dit kan lezen.

Mw. Brinckman en een paar medebewoners

Lieve Valentijns groet 
van Marjolein. 
Voor zoons en 

schoondochters!

Lieve mensen in ‘t opper een 
hartelijke groet en een dikke kus van 

Simone
Dat we nog veel gezelligheid en 

plezier met elkaar mogen beleven...

Lieve Opa & Oma 

Dankjewel dat jullie altijd voor ons klaar 
staan, we altijd bij jullie mogen blijven 

eten, gezellige potjes Rummikub met jullie 
mogen spelen en lekkere pannenkoeken 

mogen komen eten. We houden van jullie!

Groetjes Amber, Thymo, Jamilla, Babette, 
Daphne, Tim, Bas, Roel & Marit

Houden van is.... 
@ltijd er voor elkaar zijn

@ltijd willen helpen
@ltijd van elkaar houden
Al valt het niet @ltijd mee
houden van elkaar, @ltijd

Lieve pa,

Hoe moeilijk je het ook hebt  
en zal krijgen. We zijn er voor je  

en houden van je .

Liefs John en Wilma

Lieve opa en oma, ben z ooooo 
blij dat jullie bij ons in de 

Steenovense wonen!
Love you, X jade!

Lieve Jacco, Jij bent mijn grote liefde 
en ik hoop dat dat nog heel lang zo 

mag blijven! Love you to the moon and 
back en nog veel verder.

Dikke kus, jouw valentijn (Miranda).

Allerliefste Chocotof,

Super trots ben ik op jou en hou 
ontzettend veel van je toppertje ben je

Liefs mama

Lieve hunkie 
Hou nog steeds ontz ettend veel van 

jou. 
Heel veel liefs van jou ouwe boef

Kusjes Rilana

Lieve Marco, we hebben heel wat 
stormen getrotseerd. Maar die 

hebben ons alleen maar dichterbij 
elkaar gebracht. Ik houd keiveel van 
jou en weet dat jij de beste papa ter 

wereld wordt 

dikke X Frie

Max en Robin. 
Voor altijd in mijn hart. 

Ik hou van jullie. 

Liefs mama.

Lieve Roen,
Jij hebt een speciaal plekje in mijn

Liefs Elze

Voor mijn lief, 

Een liefdesgroet recht uit mijn 

liefs Ria Scheffer van Vossen

Happy Valentine’s day!


