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Lieve Jannie, 
je bent echt een poepie!! Je bent 
de lekkerste van Lijn 5. X van een 
collega

Voor Marina,
jij bent niet lief voor mij en doet 
altijd stom. Je bent blond en ook nog 
eens dom. Helaas moet ik bekennen; 
dat ik alleen jou wil verwennen. Jij 
bent mijn lieve valentijn; met jou wil 
ik samen zijn.
-x- my-x- my

Lieve Marga,
Ik hou van je....
Dikke kus Benjamin

Dea Visser,
Verliefd... Moeilijk uit te leggen 
Onmogelijk met woorden te zeggen. 
Het stroomt door je hele lichaam 
heen. 
Het maak je week en je staat te tril-
len op je been 
Het geeft je een zweverig gevoel 
weet jij soms ook wat ik bedoel....... 

Jan,
Deze va is een echte superva, en opa 
als de beste. Lieve J.P., we love you; 
je 4 groten en 4 kleinen

Voor Emma en Anne Wil, 
Vor mun twie zunnetjes in eus. Jullie 
binnen de alleriefsten in mun leven.

A. Romkes,
Lieve skat. Ik zou het wel van de 
daken willen schreeuwen. Ik zet het 
speciaal voor jou in de krant. ik hou 
het even kort. Maar jij bent de aller-
allerliefste van het hele land. xxxjes 
je moatjen!!je moatjen!!

Pieter,
Ik hou iel vuul van je, dat wiet je! 
Een dikke poes van je kalletjen! 
hvj wjnmk

Jan Marten, ik wou je alleen vertel-
len dat ik heel veel van je hou. Ik kan 
niet zonder jou. -xxx- Jelline 

Willem,
We zijn nu meer dan 2/6 jaar samen. 
We hebben dan dromen en toekomst. 
Er is een dag dat ze uit komen. Op 
deze manier laat ik zien dat ik nog deze manier laat ik zien dat ik nog 
meer van je hou. Heel veel liefs van je 
moatjen.

Lieve Flerik
Ook al ben je soms een beetje gaar, 
Je blijft voor mij onbetaalbaar!
Je bent ook niet altijd even serieus,
maar ik hou gewoon van jou en dat 
meen ik heus!
Ik vind je gaaf zoals je bent,
je bent een supervent!

Oma Gonnie,
Speciaal voor onze oma.
Rozen kunnen verwelken.Rozen kunnen verwelken.
Maar deze zal nooit vergaan.
Want door jouw steun en liefde.
Kunnen wij het leven altijd weer 
aan. Bedankt voor alles en je bent 
onze grootste Valentijn. 
Arie en Mark.

Lekkere Oenzekloas,
We koemen dr an! Mit un allef joar, 
stoan ik iedere dag vor je kloar!
Dikke poes, je Madbo in de mad-Dikke poes, je Madbo in de mad-
bootjus.

Jelle,
Valentijn moet iets bijzonders zijn. 
Dat is het ook voor ons dit jaar, want 
we zijn niet langer met z’n tweeën 
een paar. Want een wonder kwam 
in ons leven en haar hebben wij de 
naam Lucianne gegeven.
Je lekkere schatjes.

Eline,
Want jie binnen ut fi jnste wat mij 
ooit is over kuumen.
Jan.Jan.

Tineke Schenk,
Voor mijn alderliefste. Ik hou zo veel Voor mijn alderliefste. Ik hou zo veel 
van je. Je bent mijn ware geluk. Mijn van je. Je bent mijn ware geluk. Mijn 
ware alles.
Hendrik-Jan.

Lieve Annelien, Lieve Annelien, 
Dit bericht is voor jou omdat ik Dit bericht is voor jou omdat ik 
zoveel van je hou. -xxx- Sjoerd.zoveel van je hou. -xxx- Sjoerd.

Lea,Lea,
Skat, ’k hou van je.Skat, ’k hou van je.
Timal.Timal.

Teun en Marja,Teun en Marja,
Lieve va en moe, nou komen jul-Lieve va en moe, nou komen jul-
lie ok nog eens in de krant. Met lie ok nog eens in de krant. Met 
Valentijn, dat gebeurt niet vaak en Valentijn, dat gebeurt niet vaak en 
daarom: va en moe, we houden daarom: va en moe, we houden 
super veel van jullie.super veel van jullie.
XXX de drieling. XXX de drieling. 

Jacomien Zoer,Jacomien Zoer,
Verpletterd Verpletterd 
Je liefde heeft me verpletterd. Je liefde heeft me verpletterd. Je liefde heeft me verpletterd. 
Je walste over me heen. Je hebt me 
plat gekregen. Ik ben niet meer
 alleen. Mijn woorden worden 
daden van liefde en van trouw.
Ze zullen steeds verraden
hoeveel ik van je hou.

Hilde Kramer, Hilde Kramer, 
Je bent mijn liefste. Ik hou van je!Je bent mijn liefste. Ik hou van je!
Riekelt.Riekelt.

Lieve Gerrit,Lieve Gerrit,
Liefde is... Liefde is... 
het beste plekje in mijn hart het beste plekje in mijn hart 
Het feit dat je mijn hoofd verwart Het feit dat je mijn hoofd verwart 
Samen...voor eens en altijd Samen...voor eens en altijd 
ik wil je echt nooit meer kwijtik wil je echt nooit meer kwijt
XXX je maotjen Tamara.XXX je maotjen Tamara.

Schuit,
Jij bent de mooiste.Jij bent de mooiste.
Niemand is zoals jij.Niemand is zoals jij.
Jij bent de liefste.Jij bent de liefste.
De allerliefste voor mij.De allerliefste voor mij.
jij bent het beste dat mijjij bent het beste dat mij
is overkomen.is overkomen.
Jij bent de man van mijn dromen.Jij bent de man van mijn dromen.
Grietje.Grietje.

Lieve Wouter,Lieve Wouter,
Vandaag wil ik je nog eens extra Vandaag wil ik je nog eens extra 
laten weten hóeveel ik van je houd. laten weten hóeveel ik van je houd. 
Het is nog meer dan zilver, het is nog Het is nog meer dan zilver, het is nog 
meer dan goud!meer dan goud!
XXX liefs, je meisje Annebou.XXX liefs, je meisje Annebou.

Lieve pappa Jaap,Lieve pappa Jaap,
Elke nacht maak jij fl esjes voor mij, Elke nacht maak jij fl esjes voor mij, 
o wat ben ik dan weer blij! Een volle o wat ben ik dan weer blij! Een volle 
buik en een dikke poes, zit jij daar buik en een dikke poes, zit jij daar 
dan nog in een roes. Ook al ben ik dan nog in een roes. Ook al ben ik 
nog zo lief en klein, jij blijft altijd nog zo lief en klein, jij blijft altijd 
mamma’s Valentijn!mamma’s Valentijn!
Liefs Chris.Liefs Chris.

Tijmen en Willie Kramer,Tijmen en Willie Kramer,
Lieve vader en moeder. Jullie staan Lieve vader en moeder. Jullie staan 
altijd voor me klaar, daarom van altijd voor me klaar, daarom van altijd voor me klaar, daarom van 
mijn kant een klein gebaar. Om te mijn kant een klein gebaar. Om te 
laten zien dat ik van jullie hou. laten zien dat ik van jullie hou. 
Kusjes de liefste (Maria).Kusjes de liefste (Maria).Kusjes de liefste (Maria).

Lekkere moas, Lekkere moas, 
we houden super veel van jullie.we houden super veel van jullie.
Marianne, Suzanne, Jannete, Marianne, Suzanne, Jannete, 
Marielle, Annebou, Karina, Janna, Marielle, Annebou, Karina, Janna, 
Joanne, Aleida.Joanne, Aleida.

Papa Stoffer:Papa Stoffer:
Voor mijn allerliefste papa, jij bent Voor mijn allerliefste papa, jij bent 
voor mij mijn allerliefste Valentijn. voor mij mijn allerliefste Valentijn. 
Van je lekkere moatjen Roelinda.Van je lekkere moatjen Roelinda.

Lieve tante Yvonne,Lieve tante Yvonne,
We vinden jou heel lief! Je binnen We vinden jou heel lief! Je binnen 
een tokkertjen! :-)een tokkertjen! :-)een tokkertjen! :-)
Kusjes Leder en Maria. Kusjes Leder en Maria. 

Joke van den Berg-Buter,Joke van den Berg-Buter,Joke van den Berg-Buter,
Valentijnsdag en tegelijkertijd je Valentijnsdag en tegelijkertijd je 
verjaardag! Van harte gefeliciteerd verjaardag! Van harte gefeliciteerd 
van je mannetjen.van je mannetjen.

Lukas,
Voor altijd verbonden,Voor altijd verbonden,
Het ja-woord gegeven,Het ja-woord gegeven,
Alles aanwezig,Alles aanwezig,
Voor een lang en gelukkig leven.Voor een lang en gelukkig leven.
Je Mar.

Cees Brouwer,Cees Brouwer,Cees Brouwer,
Vor mun opa,Vor mun opa,
Al is de mellek nog zo zuur, vor z’n Al is de mellek nog zo zuur, vor z’n 
koffi e gaon ik duur ut vuur. Elleke koffi e gaon ik duur ut vuur. Elleke 
zuundag un lekker bekkien troost, zuundag un lekker bekkien troost, 
dan is mun liefde op z’n groost. dan is mun liefde op z’n groost. 
Opa, ik hou van je! Cees.Opa, ik hou van je! Cees.

Bijna twee jaar getrouwd en nog superromantisch, dat om-Bijna twee jaar getrouwd en nog superromantisch, dat om-
schrijft het huwelijk van Lubbert en Johanna Romkes. Beiden schrijft het huwelijk van Lubbert en Johanna Romkes. Beiden 
stuurden zij een valentijnsberichtje naar deze krant, om elkaar stuurden zij een valentijnsberichtje naar deze krant, om elkaar 
te verrassen. Ze wisten van elkaar niet, dat ze aan de actie mee te verrassen. Ze wisten van elkaar niet, dat ze aan de actie mee 
hadden gedaan. Hiermee zijn zij de winnaars geworden van de hadden gedaan. Hiermee zijn zij de winnaars geworden van de 
valentijnsactie en werden daarom maandag verrast met een valentijnsactie en werden daarom maandag verrast met een 
bloemetje en een dinerbon voor een romantisch diner voor bloemetje en een dinerbon voor een romantisch diner voor 
twee bij Mes Amis. 

Het is niet de eerste keer dat Johanna meedeed met de valentijnsactie. Het is niet de eerste keer dat Johanna meedeed met de valentijnsactie. 
Een paar weken voordat ze gingen trouwen, stuurde ze ook een berichtje Een paar weken voordat ze gingen trouwen, stuurde ze ook een berichtje 
in met hierin het verhaal dat Lubbert haar nog geen offi cieel aanzoek in met hierin het verhaal dat Lubbert haar nog geen offi cieel aanzoek 
gedaan had. Lubbert werd daarop gebeld door Urk FM om live op de gedaan had. Lubbert werd daarop gebeld door Urk FM om live op de 
radio een aanzoek te doen. Inmiddels is het stel bijna twee jaar getrouwd radio een aanzoek te doen. Inmiddels is het stel bijna twee jaar getrouwd radio een aanzoek te doen. Inmiddels is het stel bijna twee jaar getrouwd radio een aanzoek te doen. Inmiddels is het stel bijna twee jaar getrouwd 
en hebben ze een zoontje, Jacob-Arie, van haast een jaar oud. Jacob-Arie en hebben ze een zoontje, Jacob-Arie, van haast een jaar oud. Jacob-Arie 
heeft zijn ouders meegeholpen de berichtjes te schrijven, hij was echter heeft zijn ouders meegeholpen de berichtjes te schrijven, hij was echter 
nog te jong om het te verklappen. Johanna stuurde het volgende in: ,,Al-nog te jong om het te verklappen. Johanna stuurde het volgende in: ,,Al-
lerliefste Lubbert Romkes, wij houden ontzettend veel van jou!!! Heel veel lerliefste Lubbert Romkes, wij houden ontzettend veel van jou!!! Heel veel 
liefs je Johanna en Jacob-Arie.’’ Lubbert verraste samen met zijn zoon, liefs je Johanna en Jacob-Arie.’’ Lubbert verraste samen met zijn zoon, 
Johanna op zijn manier met: ,,Moe, jij bent onze valentijn, samen met Johanna op zijn manier met: ,,Moe, jij bent onze valentijn, samen met 
mijn va maakte ik deze rijm. Al laat ik ‘s nachts vallen mijn speen, dan ben mijn va maakte ik deze rijm. Al laat ik ‘s nachts vallen mijn speen, dan ben 
je gelijk om me heen. Jij laat ons nooit staan in de kou. Kortom, jij bent de je gelijk om me heen. Jij laat ons nooit staan in de kou. Kortom, jij bent de 
beste moeder en vrouw! Jacob-Arie en Lubbert.’’beste moeder en vrouw! Jacob-Arie en Lubbert.’’

Lubbert, Johanna en Jacob-Arie Romkes winneLubbert, Johanna en Jacob-Arie Romkes winnen

Romantisch dineren Romantisch dineren 
bij Mes Amisbij Mes Amisbij Mes Amisbij Mes Amis


