


One Message Spoon is een origineel cadeauconcept waarmee je je 
geliefde, een familielid, een goede vriend of een ander dierbaar persoon 
iets tastbaars geeft. Anders dan een kaartje dat uiteindelijk vaak in de 
papierbak belandt, geef je met de One Message Spoon een symbolisch, 

liefdevol en blijvend cadeau. 

De lepels zijn verkrijgbaar in 167 verschillende teksten in zowel 
het Nederlands, Engels, Duits en Frans en zijn geschikt voor iedere 
gelegenheid. Of je iemand nu een blijk van waardering wil geven, een 

felicitatie, een uiting van liefde of een steuntje in de rug. Lief, serieus of 
met een kleine knipoog.

De One Message Spoon is ideaal te gebruiken als koffie- en theelepel, als 
dessertlepel, in de warme chocolademelk met slagroom en ga zo maar door.  

De lepels zijn mat afgewerkt en kunnen in de vaatwasser.

One Message Spoon is an original gift concept that allows you to give your 
loved one, a family member, a close friend or any other person something 

tangible. Where a card often ends in the bin, a One Message Spoon is a 
lasting, symbolic and loving gift.

The spoons are available in 167 different texts for any occasion in 
Dutch, English, German or French. Whether you want to express your 

appreciation, to congratulate or to support someone with your love you will 
find a suitable spoon. Sweet, serious or with a wink.

On top, the One Message Spoon is ideal as a coffee or tea spoon, as a 
dessert spoon, in creamy hot chocolate and so on. 

The spoons have a matt finish and are dishwasher safe.

Een origineel cadeauconcept

An original gift concept
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De One Message Spoon is een uniek en laagdrempelig cadeauartikel dat 
dankzij de zeer vriendelijke adviesverkoopprijs een aanvulling is op elk 

assortiment. De lepels kunnen als los artikel worden verkocht, maar 
zijn daarnaast ook een leuke toevoeging op de bestaande collectie van 

bijvoorbeeld bloemisten, cadeau- of lifestylewinkels.

Staat een klant op het punt een mooie bos bloemen, een fles wijn of een 
cadeaubon af te rekenen? Attendeer hem/haar op de One Message Spoon! 
Omdat er voor elke gelegenheid wel een leuke tekst te vinden is, passen de 
tekstlepels overal bij. Leuker én blijvender dan een wenskaart, en dat voor 

een vergelijkbare prijs.  

Het mooie display is een echte aandachtstrekker in de winkel of bij de 
kassa en komt met verschillende thema’s voor speciale gelegenheden. Zo 

ben je voor de feestdagen, voor Valentijn en voor de verschillende seizoenen 
met het display van One Message Spoon helemaal in het juiste thema.

Met de One Message Spoon ben je altijd klaar voor het hoogseizoen en de 
drukke (feest)dagen. De lepels lenen zich prima als leuke geschenkartikelen 
of om te verwerken in diverse cadeaupakketten, zoals voor Moederdag, een 

jarige of een geslaagde.

De One Message Spoon is hét geschenkartikel voor elke gelegenheid!

The One Message Spoon is a unique and accessible gift idea. The friendly 
selling price makes the spoons to be an addition to any current collection 

of for instance florists, gift shops or life style stores. They can be sold as a 
seperate product but also in combination with other gift items.

Is a customer about to purchase a beautiful bouquet, a bottle of wine or 
a gift voucher? Make him/her aware of the One Message Spoon! As there 

is a text for every occasion your customer will succeed in finding the 
right spoon. Much nicer to give and more useable than just a card, all at a 

similar price. 

The nice display is an eye-catcher in the shopping area or at the register 
and comes with different themes for special occasions. With this display 
you are ready for the Holiday Season, Valentine’s Day and the seasons of 

the year.

With the One Message Spoon you will always be prepared. The spoons lend 
themselves perfectly as a fun gift item or to include in gift sets, like we 

know them for Mother’s Day, anniversaries or graduation days. 

The One Message Spoon is the perfect gift for every occasion!

Voor wie? 

Who for? 
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Liefdevolle boodschappen voor die ene speciale 
persoon. Wil je je lief verrassen met een 

romantisch cadeau? Maak het nog specialer 
door er een One Message Spoon bij te geven en 
laat hem/haar weten wat je voelt. Zo geef je 
een blijvende herinnering, die elke keer doet 

denken aan dat ene fijne moment.

H
Touching love messages for someone special. 
Would you like to surprise your sweetheart? 
These romantic love messages will wrap him 
or her heart with sweet feelings. The memory 

on this happy moment will last for ever.

Love
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Wist je dat...
… de sierlepel in de 17e eeuw 

haar intrede deed? Deze lepels 
zijn vaker bewaard gebleven dan 

dagelijks gebruikte lepels. 

Did you know...
…that the ornamental spoon 

made its appearance in the 17th 
century? These spoons have been 
preserved better than the spoons 

which were for daily use.
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Hoe fijn is het om iemand te hebben waar je alles mee 
kunt delen? Schenk jouw beste vriend of vriendin een 

leuke tekstlepel om jullie vriendschap te bezegelen, 
en deel gelijk samen dat stuk taart!  

H
How great is it to have someone you can share 

everything with? Give your best friend a sweet text 
spoon to seal your friendship, and share that piece of 

cake straight away!

Friendship
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Wist je dat...
… een koffielepel vaak onterecht 

een theelepel wordt genoemd? En 
dat terwijl een theelepel tot wel  

3 cm kleiner is dan een koffielepel.

Did you know...
… that a tea spoon is often 

misnamed? Even though a tea 
spoon is up to 3 cm smaller than a 

coffee spoon.

Verblijd diegene die het dichtst bij je staan! Geef je 
naasten een persoonlijk cadeau met een lepeltje dat 

niet alleen roert, maar ook ontroert. 

H
Surprise those who are closest to your heart! Give 
your loved ones a personal gift with a spoon that is 

not only to stir, but also to touch the heart. 

Family
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Met de One Message Spoon kun je je opa, oma, tante, 
broer of moeder laten, weten hoe speciaal je ze vindt.

H
With the One Message Spoon you can let your 

grandfather, grandmother, aunt, brother or mother 
know how special they are to you.

Family
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Iedere mijlpaal is een felicitatie waard! Is er iemand jarig, geslaagd, of heeft diegene een nieuw huis 
of een nieuwe baan? Vier het moment mee en verras eens met iets anders dan een kaartje. Een One 
Message Spoon maakt een fles champagne, een bos bloemen of een cadeaukaart nét even wat leuker!

H
Every mile stone is worth celebrating! A birthday party, graduation, a new home or a new job? Share 

the moment and celebrate it with something more special than just a congratulations card. A One 
Message Spoon just sparkles up a bottle of champagne, a bouquet or a birthday card!

Celebrations
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Droom met deze leuke lepel in je thee tijdens een ontspannen moment even helemaal weg en 
denk weer aan die fijne herinnering, die heerlijke vakantie of die ene speciale persoon. 

H
Dream away with this nice spoon in your tea during a relaxing moment and think back to 

that happy memory, that wonderful vacation or that one special person.

Dream Away
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Een leuke herinnering voor thuis. Van sommige reisjes zou je willen dat ze nooit voorbij gaan. 
Geef iemand of jezelf een blijvend aandenken aan een bijzondere trip met een One Message Spoon.

H
A nice way to remember your journeys. Sometimes you wish your travel would never end.  

Give someone or yourself a lasting souvenir to carry home with a One Message Spoon.

Souvenir
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Tips
De One Message Spoon is er voor elke gelegenheid of gebeurtenis en past overal bij! Wat dacht je van:

–––
There is a One Message Spoon for every occasion! What about:

Mother’s day 
Zet je moeder in het zonnetje 
en laat haar met dit speciale 
cadeau weten dat jij haar de 

allerliefste vindt!
–––

A special day to honor your 
mother by giving a One Message 
Spoon and let her know she is 

the best!

Feel better
Ga je op ziekenbezoek en wil je niet met 

lege handen komen? Vrolijk een bloemetje 
of een fruitmand extra op met deze 

grappige tekstlepel.
–––

Are you going to visit the sick and don't 
you want to come empty-handed? Cheer 
up a flower or a fruit basket with this 

funny text spoon.

Friendship
Trakteer je beste vriendin op een 

lekkere high tea en verras haar met 
deze leuke tekstlepel.

–––
Treat your best friend with a 

delicious high tea and surprise her 
with this fun text spoon.

Birth
Een origineel cadeautje voor als 
je op kraamvisite gaat en eens 
iets anders wil geven dan een 
rompertje of een luiertaart.

–––
An original gift for when you go 
on a maternity visit and want 
to give something else than a 

romper or a diaper cake.

Just because
Wil je iemand gewoon eens verrassen 
met bijvoorbeeld een lekker thee- of 
koffiepakket? Voeg hier een leuke 
tekstlepel aan toe en maak het nóg 

specialer.
–––

Would you like to surprise someone 
with, for example, a tea or coffee 

package? Add a nice text spoon and 
make it even more special.

Valentine
Verras je lief met een rode roos of een 

bos bloemen voor Valentijn en laat 
met een One Message Spoon weten 

wat je voor hem/haar voelt.
–––

Surprise your sweetheart with a red 
rose or a bouquet for Valentine’s Day 
and let him/her know how deep your 

love is with a One Message Spoon.

Graduated!
Dat moet gevierd worden met 

een mooie bos bloemen. Maak dit 
bouquet net even specialer met een 

bijpassende One Message Spoon.
–––

That should be celebrated with a 
beautiful bunch of flowers. Make this 
bouquet more special with a matching 

One Message Spoon.

Thank you
Bedank je gasten na afloop van je 
bruiloft voor hun aanwezigheid 

met een origineel cadeau dat hen 
voor altijd zal herinneren aan 

jullie speciale dag.
–––

Say thanks to your guests after 
your wedding with an original 

gift that will forever remind them 
of your special day.
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Dikwijls worden we verrast en vrolijk van spontane 
gebaren. In de One Message Spoon collectie zitten 

veel leuke tekstlepels waarmee je iemand zomaar blij 
kunt maken. Ook als er eigenlijk geen gelegenheid is!  

H
We are often surprised and delighted by spontaneous 
gestures. The One Message Spoon collection features 
many fun text spoons to make someone happy just 

like that.

Spontaneity
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Zin om lekker spontaan te doen? Zoek de leukste, grappigste, origineelste tekstlepel 
en geef dit kleine cadeautje op een onverwacht moment aan iemand die je zeer 

waardeert of liefhebt. De verrassing zal groot zijn.

H
You want to act spontaneously? Find the cutest, funniest, most original text 

spoon and present this little gift at an unexpected moment to someone you really 
appreciate or love. The surprise will be big.

Spontaneity
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Heb jij ook zo’n favoriet liedje waar je nooit 
genoeg van krijgt of waarvan je de tekst heel 

speciaal vindt? Of wil je iemand verblijden met 
zijn/haar favoriete songtekst? Dat kan met 

deze leuke lepeltjes. 

H
Do you have one of those favorite songs you 
never get tired of or whose lyrics you find 

very special? Or do you want to make someone 
happy with his/her favorite lyrics? You can 

with these fun little spoons.

Songs
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Ben je een theeliefhebber, een koffiedrinker of houd je juist meer van warme 
chocolademelk? Welke warme drank je favoriet ook is, er is voor elk een bijpassend lepeltje.

H
Are you a tea lover, a coffee drinker or do you prefer a nice cup of hot chocolate? Whatever 

your favorite hot drink is, there is a matching spoon for each one.

Drinks
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Zit er iemand in de lappenmand? Maak dat 
kopje thee of soep net even wat specialer met 
een lepel voorzien van een lieve boodschap. 

H
Is someone close to you not feeling well? Make 

that cup of tea or soup a little more special 
with a spoon with a sweet message.

Get well
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Wist je dat...
…een lepel vroeger een statussymbool 

was? Arme mensen hadden een houten,  
en rijkeren een zilveren of gouden lepel.

Did you know…
…a spoon used to be a status symbol? Poor 
people had  wooden spoons, whereas rich 

people had silver or gold spoons.
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Er zijn veel leuke manieren om iemand te bedanken. Maar met 
de One Message Spoon tover je een glimlach op ieders gezicht. 

Wat denk je van de One Message Spoon als bedankje na een 
speciale gebeurtenis, zoals je trouwdag? Of als een leuke geste 
voor de juf of meester omdat ze er dat jaar voor je kind waren? 
Een klein gebaar waar je iemand die altijd voor je klaar staat, 

enorm blij mee maakt.

H
There are many fun ways to thank someone. But with the One 

Message Spoon, you'll put a smile on everyone's face. How about 
the One Message Spoon as a thank you after a special event, like 
your wedding day? Or as a nice gesture for the teacher because 

she/he was there for your child that year? A small gift that 
makes someone who is always there for you, very happy.

Thank you 
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Hoera, een kleine! Een geboorte is een moment om nooit meer te 
vergeten. Verras de kersverse (groot)ouders of de grote broer 
of zus met een leuke attentie speciaal voor hen. Een liefdevol 

gebaar voor een bijzondere gebeurtenis!

H
Hooray, a little one! A birth is such a precious moment, you will 
never forget. Surprise the new (grand)parents, big brother or 

sister with a tiny though unforgettable gesture.

Birth
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Een oprecht steuntje in de rug. Soms heb je even 
wat steun nodig van de mensen om je heen. Steek 

iemand een hart onder de riem met een lepel met een 
liefdevolle boodschap.

H
A wholehearted support. Sometimes you need a little 

support from the people around you. Let someone 
know you’re there for her/him with an inspirational 

message on a spoon.

Support
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Bavarois, sorbet of banoffee pie? Ben jij een 
echte smulpaap? Geniet in stijl met deze leuke 

tekstlepeltjes. Of verras iemand die ook zo 
houdt van lekker eten! 

H
Bavarois, sorbet or banoffee pie? Are you a 

real foodie? Enjoy in style with these fun text 
spoons. Or surprise someone who also loves 

good food!

Food
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We zijn allemaal dol op ons huisdier! Ben je een 
kattenliefhebber of juist meer een hondenmens? 

Laat het zien met deze leuke lepels. 

H
We love our furry friends! Are you a cat lover or 
more of a dog person? Show it with these cute 

spoons

Vier de feestdagen met een lekker diner en 
serveer uw tafelgasten een amuse op een leuke 

tekstlepel. Een bijzondere verrassing en een 
leuke attentie om mee naar huis te geven.

H
Celebrate the holidays with a nice dinner and 

serve your table guests an amuse on a fun 
text spoon. A special surprise and a nice gift 

for your guests to take home.

Pets

Holidays
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Geloof geeft houvast in het leven en kan 
vertrouwen bieden wanneer dat het meeste 

nodig is. Hoe fijn is het om dit een ander 
te kunnen schenken in de vorm van een 
One Message Spoon met een waardevolle 

boodschap?

H
Faith provides perspective and can bring 

comfort in difficult times. How valuable would 
it be to bring faith with healing words on a 

One Message Spoon. 

Faith

Wist je dat...
…er wel 14 verschillende soorten lepels 
zijn? Van koffielepels tot soeplepels tot 

amuselepels.

Did you know…
…that there are 14 different kinds of 
spoons? From coffee spoons to soup 

spoons to Amuse-Bouche spoons.
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Om de lepels van One Message Spoon een mooi 
plekje te kunnen geven in de winkel of bij de 
kassa hebben wij twee displays ontwikkeld. 

De displays hebben ruimte voor verschillende 
lepels en kunnen met teksten naar keuze 
worden ingedeeld. Het kleine display heeft 
ruimte voor 8 of 16 verschillende soorten 
lepels en nodigt klanten meer uit om zelf 

doorheen te neuzen.

H
To captivate your visitor’s attention to the  

One Message Spoons we developed two 
different displays. You can place the display 
either in the shop or at the pay desk. It is 
possible for you to fill these displays with 

your own choice of One Message Spoons. In 
the small Display there is place for 8 to 16 
different spoons. Customers are invited to 

browse through all texts.

Displays

displayOMS8
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Het grote display is een echte blikvanger in 
de winkel of bij de kassa en wordt geleverd 
met displayborden in verschillende thema’s. 

Zo ben je voor elke gelegenheid, zoals de 
feestdagen, Valentijn en voor de verschillende 
seizoenen met het display van One Message 
Spoon helemaal in thema. Het display heeft 

ruimte voor 30 verschillende lepelteksten en 
er passen in totaal 180 lepels in.

H
The large display is a real eye 
catcher. Every display comes 
with a set of display boards, 
each featuring a different 

theme. With this One 
Message Spoon display 

you are prepared for any 
occasion, as the Holiday 
Season, Valentine’s Day 
and the seasons of the year. In 
this display you can show 30 different 
message spoons. In total 180 spoons can be 

displayed.

Eye-catcher 

displayOMS30

37



Los of verpakt als cadeau!
Naast de losse lepels hebben wij ook een aantal lepels alvast verpakt in een houten 

geschenkverpakking. Extra leuk om op deze wijze te geven! Zit de juiste tekstlepel daar niet bij? 
Er zijn ook lege geschenkverpakkingen beschikbaar die je in combinatie met de losse lepels kunt 

bestellen en verpakken.

H

Packed separatel or as a gift
In addition to the single spoons, we have several spoons which are already pre-packed in a wooden 
tray; which is a nice gift package. If your customer prefers another text, there are empty gift trays 

available for ordering. So you can pack any spoon the customer likes.

Verp1LplHout Verp2LplHout

Ms1AllLovesYou
Ms1BesteVaderIsVanMij
Ms1BestMom
Ms1GetWellSpoon
Ms1ILoveYou
Ms1LifeBetterWithFriends
Ms1ThankYou
Ms1TrotsOpJe
Ms1WelcomeBaby

Ms2MrRight-Mrs

 Love
 Friendship
 Family
 Celebrations

 Dream Away
 Souvenir
 Spontaneity
 Songs

 Drinks
 Get well
 Thank you 

 Birth
 Support
 Food 

 Holidays 
 Pets
 Faith

All Spoons / Alle lepeltjes
De lepeltjes zijn gecategoriseerd, zo zijn ze gemakkelijk terug 

te vinden. Bekijk het overzicht en doe misschien nog meer 
leuke ideeën op!

The spoons are categorized, so they are easy to find.  
You might even get more inspiration when going through  

the overview!

Om de leesbaarheid te garanderen, is de opdruk in de 
folder aangepast. Afbeeldingen kunnen hierdoor licht 

afwijken van de werkelijkheid. 

To guarantee the visibility we improved the text prints in 
the brochure. Images can differ slightly from the  

final product.

lpl40

lplAllLovesAllYou

lplBelieveInYou

lplBestMom

lpl60

lplAmsterdamPaal

lplBestAunty

lplBigSister

lplAllesLeuker

lplBedankt

lplBesteOmaWelt

lplBlijAltVMBent

lpl50

lplAlwaysMyFriend

lplBelieveStrong

lplBigBrother

lplAllesKomtGoed

lplBeBraveKind

lplBestBrother

lplBiteMe

lplAllIWantChris

lplBeeHappy

lplBesteVaderIsVanMij

lplBlowOut
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lplBonAppetit lplBonusMom lplBooksTimelplBonusDad lplBookBusy lplCarpeDiem

lplCerealKil

lplCountBles

lplDreamTravel

lplEatMe 

lplColdDaysHotDrinks

lplDikkeKusvanZus

lplDrinkReadHappy

lplFarter

lplCongrat

lplDochterBlijfLieveZelf

lplDroomJuf

lplFuncle

lplCestLaVie

lplDankeSchon

lplDreamyCreamyChoco

lplEveryLitThing

lplCommunie

lplDirTEA

lplDrivingChris

lplFoodie

lplCoolsteMeester

lplDontQuit

lplDuMachstGluck

lplGefBelijd

lplGefeliciteerd lplGeslaagd lplGladDadlplGelHoopLief lplGetWellSpoon lplGladMyMom
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lplGluckMama

lplGrosserSchatz

lplHapEaster

lplHelloHandsome

lplHipHipHooray

lplGoedPapGeweldigKind

lplGroteZus

lplHappyBirth

lplHelloSunshine

lplHoeraEenJongen

lplGotBack

lplHakuna

lplHelloGorgeous

lplHeroGrandpa

lplHollandGracht

lplGluckWunsch

lplGroteBroer

lplHappyAnniv

lplHelloSugar

lplHocusCoffee

lplGoodLuck

lplGuessGrandparent

lplHaveIToldYou

lplHelloTea

lplHoeraEenMeisje

lplGrandmaCool

lplHallelujah

lplHelloGrumpy

lplHieperDePiep

lplHollandKlompTulp

lplHollandLandkaart lplHolyNight lplHot-TealplHollandMolen lplHomeCat lplHuisjeBoompje
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lplIchLiebeDich

lplJoyAnni

lplLeuksteLiefsteOpa

lplLifeDog

lplIMissYou

lplKanjer

lplLickMe

lplLoveNoGend

lplJeT’aimeIchLiebeDich

lplKusjeVoorZusje

lplLiefsteZusBenJij

lplMakeMeHappy

lplILoveYou

lplJustMarried

lplLeukstePeter

lplLightOfMyLife

lplINeedVitaminSea

lplKeepCalmSister

lplLiefsteMeter

lplMakeItHappen

lplJijGeliefd

lplLeukErWas

lplLifeBetterWithFriends

lplMamaLief

lplMerci

lplNewHome

lplMijnBroerStoer

lplOffTasteTest

lplMrsAlwaysRight

lplOmaHouVanJou

lplMerryXmas

lplNumber1

lplMrRight

lplOmaDeAllerliefste

lplMuttiEngel

lplOnceUponTime
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lplPapaDerBeste

lplRetiredExpired

lplSterkte

lplPowervrouw

lplSchoonmoeder

lplSuperOpa

lplProficiat

lplSimplyTheBest

lplTearMemory

lplPeaceLoveHappiness

lplRollerCoast

lplSuperBlijMoeder

lplPrayWait

lplSelfie

lplTearific

lplProudOfDaughter

lplSorry

lplThankYou

lplThinkingOfYou

lplVielenDank

lplYouAreNotAlone

lplTimeSomeNew

lplWilJijMeter

lplZoonKnapStoerGeweldig

lplTrotsOpJe

lplXoXo

lplZwanger

lplTimeCats

lplWelcomeLittleOne

lplYoureLoved

lplTodaySpecial

lplWilJijPeter

lplZoveelGelukMetZus

lplTuttebel

lplYayNewJob
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De Panoven 17
4191 GW
Geldermalsen
The Netherlands

T. +31 (0) 183 745 065
info@styledevie.nl
www.styledevie.nl
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