
De opmaak van uw krantje

Bekijk een voorbeeldkrantje

Een speciaal familiekrantje

Een automatische opmaak

Grote foto’s

Tot wel 30 berichtjes per krantje

Verjaardagen

met uw profielfoto op de voorpagina.

van het krantje in A4-formaat.

en een groot lettertype 
dat goed te lezen is.

Lukt het niet om het krantje helemaal vol te 
krijgen? Wij passen de lay-out aan het aantal 
berichtjes aan!

De 3 eerstvolgende 
verjaardagen zullen 

verschijnen in het 
krantje. 
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Hij heeft u geschreven Verjaardagen

Paul Van den Heuvel 
  2 jaar op 3 mei.

Liesbeth Degroote  
64 jaar op 30 mei. 

Isabel Van den Heuvel     
32 jaar op 6 jun.

29          

APRIL 

2023

LISA VAN DEN HEUVEL
BLOEMENWEG 3
6221 TS MAASTRICHT

De eerste krant die het enkel over uw familie heeft

Martijn Van den
 Heuvel

Liesbeth Degroote

Isabel Van den 
Heuvel

Niels Van den 
Heuvel

Kaatje Degroote Sebastiaan Van 
den Heuvel



3Lisa Van Den Heuvel

Zoals je kan zien, doet hij het al aardig goed met zijn 
loopfiets. Straks rijdt hij al met een echte fiets, met een 

helmpje op, natuurlijk! Dikke knuffel. Sebastiaan

Sebastiaan Van 
den Heuvel 

op 15 april 

Dag Oma. Peter-Jan groeit als 
kool! Met dit goede voorjaarsweer 
kunnen we al mooie wandelingen 

maken in afwachting van het kleine 
broertje.

Sebastiaan Van den Heuvel 
op 15 april 



4Lisa Van Den Heuvel

Een foto van je 80 jaar in Antwerpen. Ik kijk er naar uit 
om allen weer samen te zijn

Niels Van den 
Heuvel 

op 16 april

Dag Oma. We zijn goed 
aangekomen op de Filipijnen. 

Schitterend weer en er valt heel 
veel te bezien. Als we terug zijn, 
kom ik je dat allemaal vertellen. 

Veel kusjes. Isabel.

Isabel Van den Heuvel 
op 16 april



5Lisa Van Den Heuvel

Liefste Mama, kijk eens welke mooie bloemen 
Catherine heeft mee gebracht van de markt. Ik denk 

aan jou en geef je een dikke zoen. Martijn

Martijn Van den 
Heuvel

op 20 april

Hallo Mama. We zijn dit weekend 
even gestopt met de werken om 

samen met Maaike en Alexander te 
kokkerellen. Ze vertelden dat jullie 

samen zoveel plezier hebben gehad 
vorige maand in Maastricht. Tot 

binnenkort!

Liesbeth Degroote
op 20 april



6Lisa Van Den Heuvel

Dag Oma. Het weer was super dit weekend en we 
hebben samen met de kinderen kunnen bootje varen. 

We waren dan ook keigoed uitgerust, zoals je kan zien! 
Paul de kapitein! Vele zoentjes. Kaatje

Kaatje Degroote
op 22 april

Even kunnen uitwaaien in Oostende 
dit weekend heeft zoveel deugd 

gedaan. Het was een plezier op het 
water! Nog eens bedankt voor de 
goede ontvangst. Tot heel weldra. 

Niels

Niels Van den Heuvel
op 21 april



7Lisa Van Den Heuvel

Ik stuur je een fotootje van Leo die 
niet meer zonder zijn vislijn kan die 

jij hem gegeven hebt… Prachtig 
weer hier, we genieten! Tot heel 

binnenkort. Liesbeth.

Liesbeth Degroote 
op 22 april

Martijn Van den 
Heuvel 

op 27 april

Dag Mama, onze reis naar Rome zit er bijna op. 
Catherine en ik hebben prachtige dingen gezien en 

gaan nog even langs bij Maaike. Hier de Trevi fontein. 
Dikke zoen. Martijn



8Lisa Van Den Heuvel

Hallo Oma. Weet je nog dat we dat 
witte keukenmeubel hebben over 
gehouden uit de verhuis. Ik ga het 
een tweede leven geven. Alleen 
weten we nog niet in welk kleur, 
maar ik verlang er naar jou het 

resultaat te kunnen tonen. Dikke 
zoen.

Het regent dat het giet. Ideaal om een verkleedpartijtje 
te organiseren. Pas op of ik rijg je aan mijn degen! Veel 

knuffels. Kaatje

Kaatje Degroote
op 28 april

Sebastiaan Van den 
Heuvel 

op 28 april



9Lisa Van Den Heuvel

Dag Oma. Een souvenirtje van een bootuitstap met stop 
op het strand van Coco Beach! Zonnige groetjes. Isabel

Isabel Van den 
Heuvel 

op 28 april

Het was feest dit weekend! De 
verjaardag van Maurice. Een echte 
deugniet, het staat op zijn gezicht te 

lezen. Veel liefs. Liesbeth

Liesbeth Degroote
op 28 april



Samen met het eerste krantje 
sturen wij een brief met 

uitleg over dit mooie cadeau 
naar uw naaste.

Wij sturen u een 
herinneringsmail 3 dagen 
voordat het krantje wordt 

gemaakt.

Al meer dan 1 miljoen kinderen en kleinkinderen delen hun 
mooiste herinneringen en momenten via Famileo!

Sluit het tabblad om terug te gaan naar de website

van uw eerste krantje

Uw familie heeft u een abonnement op Famileo cadeau gedaan. 
Wat een geweldig idee ! Voor u ligt uw eerste krantje, dat is 
samengesteld door uw geliefde familie.Vanaf nu ontvangt u regelmatig een nieuw krantje per post 

met foto’s en berichtjes.

we wensen u veel leesplezier.

Vriendelijke groet,

Geniet

Het team

Belangrijke weetjes

Dankzij de zogenaamde 
familiespaarpot kan elk familielid 

dat zich heeft ingeschreven 
financieel bijdragen aan het 

abonnement.

Elk familielid kan de digitale 
versie van het gemaakte krantje 

bekijken en downloaden in het 
account.


