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  Geluksmunten 
 

 voorzijde   keerzijde 

1 Vriendschapsmunt            Onze vriendschap is echt een vriendschap uit duizenden 

2 I love Holland                        Lucky coin      

3 Ik hou van jou                     Mijn hart stroomt over van liefde voor jou  

      Jij bent degene van wie ik hou. 

4 Geluksmunt                          Omdat jij alle geluk van de wereld verdient 

5 Goede Reis                            Om je te beschermen op je reizen groot of klein,  

      ik zal over je waken waar je ook bent 

6 Ik denk aan je                       Waar je ook gaat of staat, mijn gedachten zijn altijd bij je 

7 Je bent goud waard            Altijd sta jij voor iedereen klaar, Je bent er als ik je nodig heb,  

      je bent echt een kanjer met een hart van Goud 

8 Lieve Mama                          Jij bent de allerliefste Mama,  

      Daarom verdien je alle geluk van de wereld 

9 Liefste Moeder                    Jij bent de liefste Moeder van de wereld, Ik hou van jou,  

      Ik wens je alle geluk van de wereld 

10 Beste Vader                        Jij bent de allerbeste Vader,  

      Daarom verdien je alle geluk van de wereld 

11 Beterschap                          Een beetje extra geluk, omdat je het nu zo kunt gebruiken,  

      Van harte beterschap 

12 Carpe Diem                         Pluk de dag. 

13 Liefste Oma                        U bent de allerliefste Oma,  

      Daarom verdien je alle geluk van de wereld 

14 Succes                                   Het grootste geluk zit in jezelf,  

      onthoud dat en je kunt alles wat je maar wilt 

15 Veel Geluk                           Waar je ook gaat of staat, jij verdient alle geluk van de wereld. 

16 Friend forever                   You’re like a star, I don’t Always see you  

      but I know that you are there 

17 Bescherm Engel                Deze bijzondere bescherm engel is speciaal voor jou,  

     zij staat aan je zijde, onderweg of thuis, omdat ik zo van je hou 

18 I love you                             I love you more then I can say 

19 Ruiter te paard + 2002           50 euro cent (gelukshanger) 

20 Reclame kaartje                meer weten bezoek: www.eenbeetjegeluk.nl.  

21 20 mini cash muntjes       cash muntjes 

22 3 cash munten                    1 mini + 1 normale + 1 XL in een zakje 

23 zakje cash munten       2 mini cash muntjes 

24 zakje cash munten       3 cash munten normaal 

25 zakje cash munten       3 cash munten extra large 

26 2 sleutel hangers               voor 'Geluksmunt' 

27 wapenschild koning Willem gekroond wapenschild 'Voor trouw en dienst' 

28 gift van Fleming Fiurendael als geluksbrenger  

 ?olkets karlek min beloning 2 pijlen gekruist met telkens daarin de tekst: 1/4 – skil – ling – 1825 

 

       

http://www.eenbeetjegeluk.nl/

