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 1A Wat is het heerlijk…  1B Vrienden zoals wij 

zijn er altijd voor el-
kaar! 

 1C Geheugensteuntje-
kaart. Zodat je niet 
vergeet hoe lief … 

 
 2A Laat eens iets van je 

horen … 
 2B Mijn beste vriend… 

dat ben jij! 
 2C Ik heb me reddeloos 

in je verliefd! 

 

  

 2D Dit is een hypnosekaart. 
Terwijl je dit leest groeit bij jou 
de behoefte om de afzender te 
kussen! 

  

 

 

 3A Ik wens je …  3B Voor jou … regent 
het gouden sterren! 

 

 
 4A Niet verdrietig 

zijn… 
 4B Vrijkaart voor een 

levenslange plaats in 
mijn hart! 

 4C Happy Birthday 
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 4D Goede vrienden … 
moet je met twee han-
den vasthouden! 

  

 
 5A Het is zóóó fijn …  5B Happy Birthday  5C Beste vriendenkaart 

 

 

 6A Alsjeblieft, dit is de 
sleutel … 

 6B Wat ik echt nog 
even kwijt wil! 

 

 
 7A Zonder jou …  7B Ik ben er altijd voor 

je! 
 7C Samen lukt ons ge-

woon alles! (zonder ef-
fect) 

 

  

 7D Samen lukt ons ge-
woon alles! (met effect) 
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 8A Ik heb je gezocht… 

Achter: … en gevonden! 
 8B Jij bent … spitzen-

sterk! 
 8C Niemand houdt van 

je … zoals ik! 

 
 9A Hartelijk gefelici-

teerd! 
 9B Je bent het beste … 

wat me ooit is overko-
men! 

 9C Goed-humeur-kaart 

 
 10A Zomaar  10B Dikke-vriendjes-

kaart 
 10C Lampionnetje, lam-

pionnetje … voor mij 
ben jij toch het zonne-
tje! 

 

 

 11A Aáááách…  11B Geheugensteuntje-
kaart- zodat je niet 
vergeet … 

 

 
 12A Ziek?! Achter: Kruip 

lekker onder de wol en 
wordt snel weer beter! 

 12B Knuffelkaart met 
grenzenloos krediet! 

 12C Geweldig dat jij er 
bent! 
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 12D Geweldig … dat jij 
er bent! (met effect) 

 12E Happy Birthday  

 
 13A Een vriend zoals jij 

is het beste op de hele 
wereld! 

 13B Jij bent iets heel 
speciaals! 

 13C Vrienden zijn … het 
beste op de wereld! 

 

 

 14A Het liefste wil ik 
met jou … door de we-
reld galopperen! 

 14B Geloof je in liefde 
op het eerste gezicht … 

 

 

 

 15A Deze kaart moet je 
er overal aan herinne-
ren, dat ik altijd en 
overal aan je denk! 

 15B Ik ben toch zooo 
blij … dat jij er bent! 

 

 

  

 16A Veel liefs voor je 
verjaardag! 
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 17A Weet je eigenlijk 
hoeveel ik van je hou! 

 17B Jij bent de beste 
vriend … die iemand zich 
kan wensen! 

 

 

 

 18A Stop! Hier komen 
lieve groetjes! 

 18B Veel geluk … en heel 
veel liefs! 

 

 

 

 19A Met deze kaart 
krijg je mijn levenslange 
liefdesgarantie! 

 19B Vrienden zoals wij 
…  

 

 

 

 20A Voor jou … moet 
elke dag de zon schij-
nen! 

 20B Een klein geluk-
brengkaartje … speciaal 
voor jou! 

 

 

 21A Weet je eigenlijk … 
dat je heel speciaal en 
uniek bent! 

 21B Weet je wat …   
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 22A Geheugensteuntje-

kaart, zodat je niet 
vergeet… hoe lief ik je 
vind! 

 22B Sorry!  22C Goed-humeur-kaart

 

 

 23A Happy Birthday  23B Een vriend zoals je 
moet je goed vasthou-
den … want jij bent.. 

 

 
 24A Wat een geluk, dat 

we elkaar gevonden 
hebben! 

 24B Bioscoop-
tegoedbon 

 24C Ik zweer op mijn 
winterpeen … voor mij 
ben jij nummer één! 

 


