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* doorstrepen

wat niet
van toepassing
is

Lieve ♥ Interessante ♥ Verwarrende ♥ Superpopulaire
♥ Eigenwĳze ♥ Magical *

Wat ben je toch een

 lollig figuur  trendsetter  lief iemandje  party animal
 talentvol mens  player  onbereikbaar type
 cool persoon  bĳzondere docent  aimabele werkgever.*
 Je kunt wel zeggen dat wĳ een klik hebben, hè?  Ik kĳk onwĳs
naar je op.  Als ik naast je zit, word ik misselĳk.  Ik staar
eindeloos naar je profielfoto.  Je kent me nog niet, maar dat kan
nog komen.  Ik heb de laatste tĳd dromen over je.  Ik gooi de bal
altĳd naar je op het plein.  Als ik per ongeluk je arm aanraak, val ik
bĳna flauw.  Ik weet dat het niet mag, maar ik schrĳf je toch.*
Zullen we een keer samen

* huiswerk maken? * sushi rollen? * naar de kapper gaan?
* TikToks opnemen? * mĳn kamer opruimen? * chillen?
* donuts eten? * een avondje dansen? * de hond uitlaten?
* bubble tea drinken? *

ù Snap, app of bel me als je dit leest. ù Kom bĳ me wonen, dan
splitten we de huur. ù Ik sta om half 8 onder je raam.
ù Ben je ook op het schoolfeest?
ù We zien elkaar morgen bĳ mĳn functioneringsgesprek.
ù Ga je met me mee naar As You Like It in het theater? *
 High five  Een tongzoen  Hoididodee
 Een slappe hand  Warme groente! *
van

PS: Ben je blĳ met deze kaart?
Knip dan een snor uit en plak ‘m op :-)

#asyoulikeit

DE TONEELMAKERĲ ♥ CIRCUS TREURDIER

As You Like It is een Shakespeareaanse romcom voor

de hele familie, over de voor- en nadelen van verliefd zĳn.
Van oktober t/m januari te zien in theaters door het hele land.
circustreurdier.nl ♥ toneelmakerĳ.nl

