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EEN NIEUWE PASSIE
Mijn liefde voor poëzie heeft een nieuwe collega, nl. een
passie voor logische puzzels. Ondertussen heb ik al
meer dan 20 logische puzzelboeken gepubliceerd. Deze
onderscheiden zich van andere boeken doordat er ook
ruim aandacht wordt besteed aan de technieken die je
nodig hebt om deze denkpuzzels op te lossen.
Een overzicht:

















180 binaire puzzels oplossen.
Bruggen bouwen in de puzzelpauze.
Chaos sudoku: tips en technieken.
Cijferblokken Giant - 200 puzzels XL-formaat
Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips
Educatieve woordzoekers om Spaans te leren
Japanse puzzels: hoe nonogram oplossen?
Kamertje verhuren - Schapen en Wolven
Killer sudoku: tips en technieken.
Sudoku technieken.
Sudoku Tips voor Kids
Tafels oefenen met logische puzzels.
Tentje Boompje Puzzels.
Valentijn Puzzels. Fijne Valentijnsdag!
Woordzoekers met 1000 anagrammen.
Zeeslag puzzels.

Mijn websites waar je online kan puzzelen:
www.sugurupuzzles.com
www.sudokutips.nl
www.oefeningen.eu

DANKWOORD
Proficiat met je verjaardag of hartelijk gefeliciteerd. Als
jarige is het leuk om een verjaardagswens te ontvangen.
Veel mensen willen de jarige graag verrassen met een
originele verjaardagsgroet, maar het ontbreekt hen vaak
aan inspiratie. Dit verjaardagsboek met meer dan 700
verjaardagswensen komt tegemoet aan deze nood.
Voor mij was het een grote steun dat ik kon terugvallen
op mensen die met een frisse blik de verjaardagswensen
hebben gelezen. Spellingsfouten werden verbeterd en
diverse wensen kregen een inhoudelijke facelift.
Mijn vrouw, Priscilla, was vanaf het eerste uur nauw
betrokken bij mijn verjaarsdagsproject. Zij stuurde bij
waar nodig en bleef mij aanmoedigen om wensen te
schrijven die mensen raken, zodat er een glimlach uit
vreugde verschijnt of een traan door ontroering.

Veel plezier aan alle jarigen
en een gelukkige verjaardag
Danny Demeersseman
www.gedichten-wensen.nl
www.gedicht-pensioen.nl

WENSEN BIJ GEBOORTE
JOUW SCHOOT
hij woonde in jouw schoot
9 maanden lang
in het pikkedonker
nimmer was hij bang
toch riep hij
op het allerlaatst
HELP! ik wil eruit
proficiat met jullie kleine spruit
DROOM
droom in vervulling
blijdschap bij ons allemaal
een prachtige meid
LEVENSLICHT
verlangend naar het levenslicht
liet je nog even
de gordijnen dicht
dag lieverd, wolk van een baby
VAN ELKAAR
welkom in de wereld
van luiers en rammelaars
met als mooiste taak
zielsveel houden van elkaar
BIJZONDER
iedere geboorte is een wonder
maar die van ons kleinkind
klinkt magisch bijzonder
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BLIJ
boven jouw wiegje
glimlachende gezichten
iedereen is vrolijk
omdat jij in ons midden bent
VAN WIE
de neus van papa
misschien de kin van mama
wat maakt het toch uit
tijd voor muisjes met beschuit
TWEELING
stereogehuil
dubbele porties
flesjes, luiers en geduld
geluk in tweevoud
VERLANGEN
proficiat
knap gedaan
veel geluk gewenst
met jullie nieuw verlangen
nachtrust
OUDERS
gefeliciteerd
jouw talenten
zijn nu al zichtbaar
jouw ouderkeuze getuigt
van een uitstekende smaak
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VERJAARDAGSWENSEN 1-JARIG KIND
JE EERSTE KAARS
12 maanden geleden
lag je nog in je wiegje
nu mag je met wat hulp
je eerste kaars uitblazen
proficiat kampioen
STOEIEN
als je zo hard blijft groeien
kan ik volgend jaar al met je stoeien
gelukkige 1ste verjaardag
JE KAN AL ZOVEEL
je kruipt al goed rond
je spreekt je eerste woordjes
nu leer je blazen
1 kaarsje op een grote taart
hieper de piep hoera
CHARMEUR
met jou in de buurt
voel ik me jong en vrolijk
nu al een charmeur
dat belooft voor de toekomst
geniet van je verjaardag
MIDDEN IN DE NACHT
soms word je wakker
huilend midden in de nacht
dromend van later
fuivend op volle kracht
laten we nu rustig bljven
en de taart binnenrijven
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BESTE VERJAARDAG
één ding ben ik zeker
vandaag vieren we
je beste verjaardag tot op heden
GENIETEN
rennen en springen
schreeuwen en luidop geeuwen
geniet elke dag zoals vandaag
voor je eerste verjaardag
van ons een dikke knuffel
UITSTRALING
bedankt kleine spruit
voor de vreugde in ons hart
door jouw uitstraling
worden we elke dag jonger
een leuke verjaardag gewenst
SUPERSLIM
ik mag je strelen
af en toe een flesje geven
groei wat vlugger broer
dan word je net zoals ik
knap, stoer en superslim
VOLGEND JAAR
vandaag zal ik je
met extra knuffels verwennen
want wil ik je volgend jaar
met kusjes jennen
dan zal ik zeer zeker
veel harder moeten rennen
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VERJAARDAGSWENSEN 2-JARIG KIND
2 HANDJES
een 2 op je kroon
op je taart twee kaarsjes
klaar voor de foto
daarna heerlijk smullen
met 2 handjes natuurlijk
DUBBEL
hiep hiep hoera
hiep hiep hoera
luister eventjes allemaal
NAAM wordt 2 jaar vandaag
het vorige feestje was top
nu wordt het dubbel zo leuk
PAUZEKNOP
mijn grootste wens
een pauzeknop in mijn leven
om langer te genieten
van jouw schattig gezelschap
gelukkige 2de verjaardag
SPETTEREND FEEST
twee kaarsjes op een taart
handjes vol met slagroom
we zijn klaar voor een
spetterende verjaardag
TWEE
Twee kaarsjes branden
Wij ook maar vol ongeduld
Eindelijk mijn stukje taart
En nu heerlijk genieten
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2 PAKJES
vandaag word je twee
als verrassing geef ik je
twee geschenkjes mee
een pakje voor elke hand
met als speciale wens
groei wat minder hard
KNUFFEL EN ZOEN
hieper de piep hoera
we vergeten je verjaardag niet
voor deze 2-jarige kapoen
een leuk lief gedichtje
met een knuffel en een zoen
DE WERELD VAN TWEE
een kameel heeft 2 bulten
een olifant 2 lange tanden
en jij bent vandaag jarig
daarom hebben we voor jou
een taart met 2 kaarsjes
je krijgt 2 pogingen
ECHTE KNUFFELS
weer een jaar voorbij
het beertje op deze kaart
wenst jou alvast een leuke
tweede verjaardag
straks komen wij langs
met echte knuffels
ZINGEN
vandaag vieren we jouw 2de verjaardag
we zingen allen lang zal hij leven
twee maal roepen we luid hiep hiep hoera
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VERJAARDAGSWENSEN 3-JARIG KIND
TELKENS DRIE
3 kaarsjes op jouw taart
3 kusjes op elke wang
3 maal hiep hiep hoera
proficiat met je derde verjaardag
VAN OMA EN OPA
heerlijk eigenwijs
een echte praatwaterval
adembenemend
oma en opa zijn trots op jou
gefeliciteerd met je 3de verjaardag
DE TIJD GAAT SNEL
daarnet was je nog een lieve kleine baby
nu ben je al een leuke grote peuter
we genieten van elk ogenblik met jou
daarom een knalfeest voor jouw 3de verjaardag
VERJAARDAGSKROON
jouw verjaardagskroon
telt drie blinkende sterren
met je stralende lach
maak je iedereen vrolijk
vandaag maken wij jou blij
met een leuk geschenkje
LIEF HONDJE
het hondje op deze kaart
kwispelt vrolijk heen en weer
hij blaft drie maal en zo
wenst hij jou samen met ons
een gelukkige 3de verjaardag
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