Voorbeelden gedichten voor jubileum jubilaris pensioen
Eindelijk heb je tijd voor al die mooie dingen.
Waarvan je vroeger dacht, wanneer kan ik eraan beginnen?
Je wordt dus niet meer opgejut,
maar ga volop genieten van de VUT.
Ga reizen, fietsen, klussen of met je kleinkinderen spelen.
Alles beter dan dat je (Naam man of vrouw) gaat vervelen!
Je hebt nu de tijd om dat te doen.
Van mij krijg je alvast een dikke zoen.
Een mooie toekomst ligt op je te wachten
om je jarenlange inzet te verzachten.
Je telde de dagen niet zo graag af,
maar toch ga je het wagen.
Nu is het zover "je gaat met pensioen!"
bedankt voor de vele leuke jaren dat we collega's waren.
Ik vond het superfijn,
om jouw persoonlijke secretaresse te mogen zijn.
Ik heb heel veel mogen ervaren,
en ook veel goede raad mogen vragen.
Mocht verveling je ooit kwellen,
aarzel dan niet om ons te bellen.
(naam…) je bent een topvent!
weet dat je altijd welkom bent.
Geniet van je welverdiende pensioen,
om samen met je familie nog vele leuke dingen te doen.

Je telde de dagen niet zo graag af, maar toch ga je het wagen.
Nu is het zover 'je gaat op pensioen'!
Bedankt voor de vele leuke jaren.
Ik vond het fijn dat wij collega's waren
Ik heb heel veel mogen ervaren
en ook veel goede raad mogen vragen.
Mocht verveling je ooit kwellen,
aarzel niet om ons te bellen, weet dat je altijd welkom bent.
Geniet van je welverdiende pensioen
om samen met je familie nog vele leuke dingen te doen

Een stuk van je leven
heb je het beste van jezelf gegeven.
Vanaf heden ben je vrij in je doen en laten en beslis jezelf wat je ervan wilt maken.
Een mooie toekomst ligt op je te wachten om je jarenlange inzet te verzachten

Eindelijk heb je tijd
voor al die mooie dingen.
Waarvan je vroeger dacht,
wanneer kan ik eraan beginnen?
Gaan reizen of naar de academie.
Je hebt nu tijd om dat te doen.
Wij wensen je proficiat
met je welverdiend pensioen!
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