
DIT VRIENDENBOEK IS VAN:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Mijn vriendenboek



Vele jaren geleden (in de jaren ’70 om precies te 
zijn) zette een groep gele Minions samen met de 
twaalfjarige Gru de hele buurt op z’n kop. Op een 
dag krijgt de jonge Gru de kans om zich aan te 
sluiten bij de Heftige 6, de supergroep van de 
grootste schurken op aarde. Gru staat voor een 
moeilijke keuze: kiest hij voor zijn droombaan, of 
voor zijn trouwe Minions? 

DE MINIONS 

EN GRU:  

ECHTE VRIENDEN!



Kevin, Stuart en Bob doen er alles aan om hun 
Mini-baas terug te winnen: ze dwalen door de 
woestijn, besturen een passagiersvliegtuig en 
leren zelfs kung fu van een bijzondere lerares.

Gru ontmoet zijn favoriete superschurk en  
ontdekt dat ook de beste schurken soms wel wat 
hulp van vrienden kunnen gebruiken. Samen met 
zijn Minions is Gru zelfs beter (of slechter) dan  
de allergrootste slechteriken!



       of teken jezelf na!

PLAK HIER JOUW FOTO... 

Mijn naam:            

Mijn bijnaam:             

Hier woon ik:              

                                    

    Dit is mijn telefoonnummer:           

Dit is mijn                  Mijn verjaardag: 
leeftijd:
                        

Ik lijk het meest op  
deze Minion:

Mijn grootste wens:               

                                                   

Dit wil ik later worden:                        

DIT BOEK IS  
VAN MIJ!



       of teken jezelf na!

PLAK HIER JOUW FOTO... 

Dit vind ik echt vet:

                        

Ik hou niet van:                              

Mijn hobby’s:                               

Mijn lievelingsgerecht:                               

       Mijn favoriete dier:                                    

   Mijn beste grap:                               

                                                           

Als ik bij de  
Minions ben,  
ga ik ...

                     

                     

                      

DIT HEB IK GETEKEND:

MIJN
LIEVELINGSKLEUR:



DIT BEN IK

Mijn naam:           

Mijn bijnaam:           

Hier woon ik:           

                   

Dit is mijn telefoonnummer:           

Dit is mijn                        Mijn verjaardag: 
leeftijd:
                                                                

Ik lijk het meest 
op deze Minion:

Mijn grootste wens:             

                                                

Dit wil ik later worden:                         

 Plak hier jouw Foto...  
of teken jezelf na!



Dit vind ik echt vet:
 
                   

Ik hou niet van:                               

Mijn hobby’s:                               

Mijn lievelingsgerecht:                                   

Mijn favoriete dier:                                      

Mijn beste grap:                                  

                                            

Als ik bij de  
Minions ben,  
ga ik ...

                     

                     

                      

                      

            MIJN LIEVELINGSKLEUR:

       
                         

DIT HEB IK GETEKEND:



DIT BEN IK

      PLAK HIER JOUW FOTO...    Mijn naam:             

Mijn bijnaam:             

Hier woon ik:                                      

Dit is mijn telefoonnummer:           

Dit is mijn                       Mijn verjaardag: 
leeftijd:
                                                                

Ik lijk het meest op  
deze Minion:

                   Mijn grootste wens:                  

                                                                   
                   
                              

                   Dit wil ik later worden:     

of teken jezelf na!



 
Dit vind ik echt vet:                   

Ik hou niet van:                               

Mijn hobby’s:                                

Mijn lievelingsgerecht:                          

Mijn favoriete dier:                             

Mijn beste grap:                               

                                                  

ALS IK BIJ DE MINIONS 
BEN, GA IK ...

                     

                     

                      

                      

MIJN  
LIEVELINGSKLEUR:

                   

DIT HEB IK GETEKEND:



DIT BEN IK

of teken jezelf na!

Plak hier jouw foto...

Mijn naam:           

Mijn bijnaam:           

Hier woon ik:                                      

Dit is mijn telefoonnummer:           

Dit is mijn                        Mijn verjaardag: 
leeftijd:
                                                                

Ik lijk het meest op  
deze Minion:

               Mijn grootste wens:                

                                                                     
                   

                              Dit wil ik later worden: 

                                                 



Dit vind 
ik echt vet: 

                   

Ik hou niet van:                               

Mijn hobby’s:                                

Mijn lievelingsgerecht:                       

Mijn favoriete dier:                          

Mijn beste grap:                              

                                           

         ALS IK BIJ DE  
MINIONS BEN, GA IK ...

                     

                     

                   

         

MIJN LIEVELINGSKLEUR:
    
                        

DIT HEB IK GETEKEND:




