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Alweer een maand voor-
bij… 
Het alweer de hoogste tijd voor onze 
‘Junior’. 
 

De vaste bijdra-
gen van Inge-
borg, Christel en 
Jochem kregen 
we weer netjes 
aangeleverd en 
met elkaar heb-
ben we er weer 
iets van ge-
maakt. 
 
De lijsterbes 
mag deze keer in 
‘het zonnetje’ 
staan en op de 
valreep, vlak 
voor dat deze 
nieuwsbrief af 
was, bedacht ik 
even twee lan-
taarns te foto-

graferen en te vertellen wat ik daarmee ga 
‘uitvogelen’.  
Volgende maand foto’s van hoe het is gewor-
den maar ondertussen kun jij wellicht ook zo-
iets maken van een lantaarn waar een glas van 
stuk is of van een heel ander voorwerp. 
 
Wij, Ingeborg, Christel, Jochem, Frank en An-
neke wensen je hele fijne dagen in de ko-
mende decembermaand en vlak voor dat het 
jaar is afgelopen komen we met de volgende 
junior, de laatste van 2017 om daarna weer 
verder te gaan in het nieuwe jaar, want stop-
pen zullen we beslist niet.  
Veel te leuk om met elkaar deze editie steeds 
weer te vullen. 
 
Geniet van de natuur want ook in de komende 
maand is er van alles te bekijken. 
Winterse sfeertjes zijn ook bijzonder als te-
genovergestelde van een uitbundige bloemen-
tuin in de zomer. 
Wat kunnen we toch genieten van de verschil-
lende seizoenen. 
 
Tot eind december en heel veel leesplezier ge-
wenst. 
 
Anneke 
Gaasterland, 29 november 2017 

 

 
Schapenzuring 
Dit jaar heb ik veel over deze lekkere 
eetbare plant geleerd.  
De schapenzuring (Rumex acetosella) 
komt uit de familie van de zuring, dat is 
niet zo verrassend natuurlijk.  
 

 
 

De uiterlijke kenmerken van deze zuringsoort 
zijn eigelijk heel simpel.  
De plant groeit vanuit een rozet, dat wil 
zeggen dat er blaadjes in een rondje groeien.  
De bladeren lijken op dolken oftewel een mes 
met een punt. Dat kan je goed zien op de 
onderstaande foto. 
 

 
 

Ik wist wel van het bestaan af, maar had hem 
nog niet gegeten.  
Na het eten van deze plant ging er een wereld 
van smaak door me heen.  
De plant smaakt zurig, dat vond ik zelf erg 
lekker.  
Toch moet je uitkijken wanneer je gaat 
plukken.  
Er kunnen honden overheen hebben geplast of 
andere dieren zoals herten of zwijnen.  
 
Dat komt door de groeiplek, de plant groeit 
voornamelijk op zure voedselarme gronden. 
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Denk hierbij aan de Veluwe of de Utrechtse 
heuvelrug. Soms vind je ze in grote aantallen 
en soms is er maar één plant.  
De grootte van de bladeren hangt af van de 
vochtigheid van de grond, als het vochtig 
kunnen de bladeren erg groot worden en 
smaken lekkerder dan de kleine.  
Na het vinden van een grote hoeveelheid 
planten besloot ik wat te plukken en in mijn 
salade te verwerken.  
Zo krijg je naast de sla en andere groenten een 
lekkere zure smaak.  
Super gezond en makkelijk te herkennen. 
  
Eet smakelijk en onthoudt: de eetbare natuur 
is dichterbij dan je denkt. 
 
Jochem Hagoort 
 

 

 
Enige aanvullende informatie: 
 
Aan de typische vorm van de meestal spiesvormige, 
kleine bladeren herken je de Schapenzuring, de 
Rumex acetosella. 
  
Het zijn klein blijvende planten, die op schrale, 
zure, droge en kalkarme bodem staan. 
Schapenzuring floreert onder invloed van stikstof 
toevoer op schrale, zure, kalkarme en droge 
gronden.  
 
In Zuid-Limburg en in de duinen is het een indica-
tor van kalkarme danwel ontkalkte stand-plaatsen. 
Met andere soorten vormen ze de meest arme gras-
landen waar nog net schapen op kunnen grazen.  
De planten kunnen met ondergrondse uitlopers aan 
hun wortelstokken behoorlijke oppervlakken bezet-
ten.  
 
Het is een tweehuizige soort, dat betekent dat je of 
planten die mannelijk bloeien bij elkaar vindt, of 
planten die vrouwelijk bloeien. 
 

Bron: 
http://www.floravannederland.nl/planten/schap
enzuring  

 

Heel veel wilde planten zijn verbonden 
met oude sages, legendes en sprook-
jes. Door hun geneeskracht, hun ver-
schijning, omdat ze giftig zijn of van-
wege hun naam. 
Het leuke is dat, als je eenmaal het ver-
haal kent dat een plantje je te vertellen 
heeft, je hem of haar niet makkelijk 
meer vergeet. Het is net of je elkaar 
dan beter kent en vanaf dan vriend-
schap hebt gesloten. Mijn droom is dat 
iedereen zich weer verbindt met alle 
planten en bomen om ons heen. 
Daarom laat ik elke maand een ander 
plantje aan het woord… 
 

November: 
Heksenbezems 

 
 

Nu de bladeren gevallen zijn en de takken van 
de bomen goed zichtbaar worden, zijn ze in-
eens goed te zien; de heksenbezems. “Heksen-
bezem” is de naam van een flinke bundel korte 
twijgen die je vooral ziet groeien in berken, 
maar soms ook in iepen-, eiken- of pruimenbo-
men.  
 
Inmiddels weten we dat een schimmel de ver-
oorzaker is van die wildgroei van takken, maar 

http://www.floravannederland.nl/planten/schapenzuring
http://www.floravannederland.nl/planten/schapenzuring
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voordat we dat wisten deden heel andere ver-
halen de ronde… 
 

 
 

Heksen zijn van alle tijden. Ze zien er hele-
maal niet oud en lelijk uit, hebben geen wrat-
ten en niet perse zwarte katten als huisdier. 
Ze wonen in gewone huizen, misschien wel bij 
jou in de straat en gaan ’s morgens naar hun 
werk, in een auto. 
Misschien zijn ze een beetje op zichzelf, omdat 
ze zich soms meer verbonden voelen met de 
natuur dan met andere mensen. Ze voelen zich 
vaak ook een beetje anders dan de mensen om 
hun heen en durven niet zo goed te vertellen 
dat ze een echte heks zijn, want veel mensen 
zijn behoorlijk bang gemaakt voor heksen. 
Het leven van een heks is hierdoor wel eens 
eenzaam. Gelukkig herkent een heks meteen 
een andere heks en om hun kruiden- en plan-
tenkennis te delen, maar ook voor de gezellig-
heid, zoeken ze elkaar regelmatig op. Tegen-
woordig gaan ze gewoon bij elkaar op de koffie 
maar er waren tijden dat heksen elkaar alleen 
in het geheim ontmoetten, ’s nachts, als ieder-
een in een diepe slaap was, om te voorkomen 
dat hun geheim bekend zou worden. 
Het liefst vonden die ontmoetingen plaats, 
diep in het bos, op een plek die heel moeilijk 
bereikbaar was voor “gewone” mensen. Een 
plek waar je alleen kon komen met een hele 
goede heksenbezem, zodat je er in een mum 
van tijd naar toe kon vliegen.  
Heksenbezems kunnen trouwens alleen ’s 
nachts goed vliegen; zodra ze het zonlicht op-
vangen zijn het weer gewoon bezems waar je 
je stoep mee aanveegt. 
 
Zo gebeurde het, dat op een mooie herfst-
nacht, onder de volle maan natuurlijk, een 
groepje heksen had afgesproken op een open 
plek in het bos. Ze hadden het gezellig samen 
en dronken hun zelf gebrouwen kruidenbitters- 
en likeurtjes. Het werd een vrolijk feestje, zo 

vrolijk dat ze helemaal de tijd vergaten… tot-
dat de eerste zonnestralen al bijna aan de ho-
rizon verschenen.  

 
Verschrikt sprongen de heksen op hun bezems 
en zoefden richting huis. Halverwege hun te-
rugreis kwam de zon al op, verloren de bezems 
hun vermogen om te vliegen en tuimelden de 
heksen tussen de bomen door naar beneden. 
Hun bezems raakten verstrikt in de bomen en 
de heksen probeerden uit alle macht hun be-
zems los te wrikken, maar de ene na de andere 
verloor zijn steel. Zo bleven de takkenbossen 
steken tussen de boomtakken en zat er niets 
anders op dan naar huis te lopen. 
De bezems van deze heksen hangen tot op de 
dag van vandaag nog steeds in een aantal bo-
men. Deze heksenbezems doen boom noch 
mens kwaad, net zoals de meeste heksen geen 
levend wezen kwaad zullen doen. 
 

(Bron: Natuurverhalen, Els Baars) 
 

Ingeborg Nienhuis  
(www.heelnatuurlijk.nu) 

 

 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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In mijn vorige artikel schreef ik over onze zoek-
tocht naar een camping in Frankrijk, en alles 
wat daarbij om de hoek komt kijken. In dit arti-
kel ga ik het hebben over de rest van onze tijd 
in Frankrijk en over de tijd in Nederland. 
 
Na de heerlijke douchepartij waarmee ik het 
vorige artikel afsloot, reden we met onze cam-
per naar het bedrijf waar we hem gekocht had-
den om een oplossing te zoeken voor het over-
gewicht ervan. De camper is namelijk al over-
beladen als je erin gaat zitten.  
Daar aangekomen ging mijn vader Ivar naar 
binnen om over mogelijke oplossingen te pra-
ten. We stonden naast een hele mooie camper, 
met een beige onderrand die er heel mooi en 
ruim uitzag.  
Mam lachte en zei: “Als we de camper zouden 
moeten inruilen, dan maar voor zo’n mooi 
exemplaar!” Ze had het nog niet gezegd of Ivar 
kwam er weer aan, samen met de man van het 
camperbedrijf. Ze liepen recht op onze buur-
camper af en gingen er naar binnen! Iets later 
kwamen ze weer naar buiten.  
Ivar liep direct naar ons toe om ons bij te pra-
ten. “Ze willen of kunnen niets doen aan het 
overgewicht van de camper. Wel kunnen we de 
camper inruilen. Die meneer heeft me die cam-
per laten zien, maar die spreekt me totaal niet 
aan!”  
Mam ging toch even kijken en niet veel later 
vroeg ze ons om ook te komen kijken. Mijn eer-
ste impressie van de camper was het licht. 
Waar de onze een beetje aan de schemerige 
kant was, was deze camper binnen bijna even 
licht als buiten! Verder had je een groot hoog 
bed en een stapelbed achterin. Verder waren 
er vier banken zodat zowel wij als de honden 
(…) een bank voor zichzelf hadden! We vonden 
de camper prachtig.  
We vroegen aan Ivar wat hem aan de camper 
zo tegenstond en hij zei dat hij het jammer 
vond dat er geen tweede vast bed in zat, zoals 

in de vorige camper. Toch hadden we hem snel 
overtuigd. Het bedrijf zou de camper helemaal 
in orde maken en berichten wanneer we hem 
op konden halen.  
En als kers op de taart had deze camper ietse-
pietsie minder overgewicht dan de vorige… 
 
Na ons bezoek aan het camperbedrijf reizen we 
nog even rond tot de nieuwe camper opge-
haald kan worden. We bezoeken vrienden die 
in een eco-village wonen en zijn toch wel blij 
dat we dat zelf niet gedaan hebben; alleen onze 
komst al bijvoorbeeld heeft tot twee extra ver-
gaderingen geleid. Al dat gedoe en geregel zou 
niets voor ons geweest zijn.  
Na twee weken konden we onze nieuwe cam-
per ophalen. Het was wel een heel gedoe – we 
moesten ter plekke de inhoud van de ene cam-
per in de andere overpakken. En dan pas reali-
seer je je hoeveel spullen we eigenlijk meesjou-
wen! Echt, genoeg om je heel wat spierpijn te 
bezorgen! Gelukkig hebben we het ompakken 
(net) overleefd… 
 
Op onze nieuwe camper staan enkele paarden-
stickers. Dat hoort bij het merk. Helaas zijn ze 
helemaal lelijk grijs. Maar mijn moeder zou 
mijn moeder niet zijn als ze niet voorstelde om 
de stickers eens op te leuken, kortom, om ze te 
gaan verven.  
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We zijn enthousiast aan de slag gegaan. De 
eerst grijze paarden hebben een mooi bruin 
kleurtje gekregen en de eerst grijze zon die er-
achter zat is oranje.  
Helaas voor ons begon het in de dagen die volg-
den heftig te regenen, zodat een groot deel van 
de verf weer uitliep. Eenmaal terug in Neder-
land hebben we ze opnieuw geschilderd. 
 
In Nederland is er zoals gebruikelijk heel veel te 
doen. Ivar werkt er bijna iedere dag en op de 
zeldzame momenten dat wij de auto hebben, 
gaan we met onze museumjaarkaart verschil-
lende musea in de buurt af.  
Zo zijn we in het kasteel Huis Bergh geweest (in 
’s Heerenbergh vlak bij Doetinchem), in het wa-
termuseum bij Arnhem en in het Openlucht-
museum in diezelfde stad.  
In dat laatste museum hebben we een ambach-
telijke smid aan het werk gezien. We zagen hoe 
hij spijkers maakt, haakjes en zelfs theelepel-
tjes! Super als thuisonderwijs natuurlijk. Leuk 
en leerzaam!  
 
Er is nog veel meer te doen! Ik ben samen met 
mijn vader naar een therapeutenbeurs ge-
weest om een uitgever te zoeken om  de kaar-
tenset over kristallen die ik aan het maken ben 
uit te geven. Er is een aantal uitgevers geïnte-
resseerd. Volgende maand hoor je er meer 
over. 

 

Verder zijn we druk aan het werk voor de vo-
gels!  
Op de camping waar we tijdens onze periodes 
in Nederland verblijven zitten heel veel vogels. 
En allemaal hebben ze honger als een… nou ja… 
een vogel!  
 
We hebben een vogelvoederhuisje in elkaar ge-
timmerd, pindaslingers gemaakt en met kokos-
vet vetbollen in een oude kokosnotendop.   
 

 
 

De vogels genieten!  
De pindaslingers zijn vooral geliefd bij de 
gaaien; als ze de pinda’s loskrijgen, slikken zij ze 
zelfs met schil en al door!  
 

 
 

De pimpelmeesjes en koolmeesjes zitten let-
terlijk in de rij voor het vogelhuisje (we hebben 
een van de stokken die als balustrade dienen 
iets langer gelaten als “wachtkamer”) en ook 
het roodborstje komt af en toe eens kijken.  
 
Ook hebben we een echte huismerel; we her-
kennen hem of haar aan witte vlekken op het 
kopje.  
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Meerdere keren per dag scharrelt hij buiten 
rond. Dat is echt heel leuk! We hebben ook een 
nestkastje neergezet, zodat de vogels die alvast 
kunnen vinden en een tweede nestkast gaat 
volgen.  

 
Het is alleen jammer dat we geen brood meer 
overhouden – ons zelfgemaakte brood gaat 
erin als koek – maar verder zijn de vogels blij! 
En wij ook, want er is altijd wel een waar bui-
tenspektakel en sinds kort ligt er ook standaard 
een fototoestel bij het raam! 
 
Een leuk klusje dat ik aan het doen ben terwijl 
ik naar de vogels kijk, is met de vijzel zout ver-
kruimelen. Klinkt gek, maar niet als je het ver-
haal erachter hoort.  
 

 
 

Toen we in Frankrijk waren zijn we naar de 
zoutpannen gaan kijken.  
Er wordt veel zout gewonnen in de buurt van 
het stadje Narbonne aan de Middellandse Zee. 
Daar hebben we een paar zakjes vers zout mee-
genomen, vermengd met  ui en knoflook.  
We hebben daar al eens eerder zulk zout weg-
gehaald en in veel gerechten smaakt het echt 
heerlijk.  

Het enige nadeel eraan is dat de korrels ietwat 
aan de grove kant zijn en het niet echt lekker is 
om ineens een mondvol zout te proeven.  
 
Maar voor elk probleem een oplossing! En in 
dit geval is die oplossing de vijzel!  
En een laatste leuk weetje is dat onze vijzel ge-
maakt is van het kristal Sneeuwkwarts, en dat 
maakt het met mijn kristallenpassie nóg leuker 
om te doen!  
 
Nou, dat was het weer, voor deze keer! Vol-
gende keer beschrijf ik meer over het hele uit-
geefgedoe en nog veel meer… maar dat is voor 
de volgende keer! 
 
Christel 
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Lijsterbes 
Sorbus aucuparia 
 

 
 

Lijsterbessen, prachtige bomen met rode bes-
sen in verschillende landschapsvormen.  
Lijsters en andere vogels zijn gek op deze bes-
sen. De naam verraadt letterlijk wat de boom 
te bieden heeft.  
 

 
 

De bessen blijven in verhouding lang aan de 
boom dus de vogels kunnen lang genieten van 
deze lekkernijen. 
De tweede naam ‘aucuparia’ komt in het La-
tijns van het woord ‘aucupor’ wat vogelvangst 

betekent. Men kon veel vogels vangen bij dit 
soort bomen.  
 
De lijsterbes is winterhard, zelfs super winter-
hard te noemen. Het was één van de eerste 
bomen die na de ijstijd groeide in Nederland, 
België en Luxemburg. 
Het zijn ook echte pioniers, deze bomen, want 
op kale vlaktes zijn zij samen met berkenbo-
men één van de eersten die het avontuur aan-
gaan en hun wortels laten groeien om volwaar-
dige bomen te worden.  
Zij kunnen tegen arme grond wat het zo ge-
makkelijk maakt; zij stellen geen hoge eisen. 
De lijsterbes is een bladverliezende boom va-
riërend van tussen de 3 en 15 meter hoog. De 
stam is dofgrijs en gegroefd, de bladeren af-
wisselend getand en ovaal. 
 

 
 

De bovenkant is glanzend groen, de onderkant 
wit viltig behaard.  
In de herfst krijgen de bladeren felle kleuren, 
een echte herfstsfeer.  
 
In het voorjaar van mei tot juni heeft de lijs-
terbes witte, crème tot geelachtige bloemen. 
Deze geuren sterk, velen zijn hier niet van ge-
charmeerd.  
 

 
 

De vruchten rijpen van augustus tot oktober, 
zij zijn oranje/rood en eirond in trossen ver-
deeld. De vruchtjes zijn ongeveer anderhalve 
centimeter lang.  
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De laatste jaren zijn lijsterbessen, afhankelijk 
van het groeiseizoen ook wel eerder rijp maar 
dat is op veel gewassen van toepassing.  
Je hoort vaker een opmerking dat iets eerder 
rijp is dan in vroegere tijden.  
Dit heeft allemaal te maken met het feit hoe 
vroeg het voorjaar is begonnen, hoe zacht deze 
was, want dan ontluikt alles eerder dan wan-
neer het voorjaar lang koud is geweest. Wel of 
geen strenge lange winter; alles  heeft zijn in-
vloed. 
 

 
 

 
 

De bessen zijn zeer opvallend en trekken de 
aandacht, vooral in een  mooi landschap, als 
de zon er op schijnt… een najaarszon op de 
bessen; wie het ziet zal daarvan genieten. 
De lijsterbessen behoren tot de rozenfamilie 
(Rosaceae). 
 
Rond de lijsterbes hangt ook al een oud volks-
geloof. Rond welke plant, boom of struik niet, 
kun je beter vragen, want velen zijn een inspi-
ratie geweest om angsten te verdrijven, zeker-
heden mee te verkondigen of ziektes ver van 
je bed te houden. 
 
De Kelten dachten dat als je, ongeacht je leef-
tijd - al was je honderd jaar, drie bessen at, je 
veranderde in een jonger persoon van dertig. 
Reizigers waren verzekerd van een veilige aan-
komst wanneer zij een twijgje bij zich droe-
gen. De boeren legden lijsterbestakken in de 

buurt van de stal om de dieren tegen ziektes 
te beschermen.  
Op 2 mei werd de vloer van de stallen met lijs-
terbestakken bedekt. Daarnaast geloofde men 
dat wanneer men stokken van de lijsterbes ge-
bruikte, men de melk beter kon karnen. 
 
Er zijn verschillende soorten lijsterbessen 
maar voor de leek is een lijsterbes een lijster-
bes. De ene soort is zoeter dan de andere. Ge-
bruiken kun je alle soorten, uit het wild, uit de 
tuin, het maakt niet uit. 
Wanneer de vorst niet over de bessen is ge-
weest zullen zij bitterder van smaak zijn. 
Net als bij boerenkool… de nachtvorst moet er 
over zijn geweest, het liefst oogsten en direct 
verwerken en dat geldt ook voor de lijsterbes-
sen. 
Maar wanneer dit niet is gebeurd kun je dat 
zelf nabootsen door de bessen eerst goed te 
wassen en daarna uitgelekt in te vriezen. Zorg 
dat zij niet te nat zijn dan vriezen zij mooier 
in dan wanneer er veel vocht mee gaat.  
 
De informatie over dat je de bessen zelf kunt 
invriezen is terug te vinden bij velen die over 
de lijsterbes schrijven maar persoonlijk blijf ik 
liever bij het plukken en verwerken als achter-
eenvolgende handelingen.  
De vriezer kan de natuur niet 100% evenaren, 
maar als hulpmiddel kun je dit overwegen. 
Een andere tip is om de eventuele bitterheid 
te laten verdwijnen door de bessen een nacht 
in koud water te zetten met een eetlepel azijn 
erin. 
 

 
 

Met appels en peren zijn lijsterbessen goed tot 
jam te verwerken. Een andere combinatie is 
met vlierbessen.  
Siropen en chutneys kunnen ook perfect ge-
maakt worden van lijsterbessen. 
 
Door de bessen te koken verdwijnen de scha-
delijke stoffen. Lijsterbessen zijn een bron van 
vitamine C. 
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De bessen kunnen gedroogd worden, in de zon 
of kunstmatig in een oven, bij maximaal 50 
graden. 
De lijsterbes is een veelzijdige bes.  
 

 
 

Als begroeiing oogst hij bewondering in het 
landschap. Als decoratie staat hij geweldig in 
een boeket of alleen op een mooie kruik. 
 
Als voeding is het een geweldige bron van vita-
mine C voor ons lichaam, met de diverse mo-
gelijkheden om te verwerken, al dan niet ge-
combineerd met andere vruchten. 
 

 
 

De bessen worden in Duitsland op jenever ge-
zet.  
Wanneer de bessen gedroogd zijn kunnen zij 
vermalen worden en leveren ze een smakelijk 
meel op.  
Zelfs geroosterd zijn zij een optie voor surro-
gaatkoffie, zo ook de zaden. 
De bloemen en bladeren zijn in en rond de mei-
maand goed te gebruiken voor thee, ook leuk 
in theemengsels. 
 
De bloemen kunnen ook als een smaakmaker 
gebruikt worden, zij smaken enigszins aman-
delachtig. 
 
Al met al een veelzijdige boom. 

 

 

Vogelvriendelijk idee 
Wij vinden het gezellig om een paar 
lantaarns met kaarsen aan te steken 
als het begint te schemeren en deze op 
leuke plekjes in de tuin neer te zetten. 
 

Maar soms gaat er weleens wat mis en dan kan 
er zomaar een glazen wandje sneuvelen. 
Nu kun je wel een stukje glas op maat laten 
snijden en dit weer herstellen maar als je ziet 
wat lantaarns tegenwoordig nieuw kosten dan 
is dat niet in verhouding qua onkosten. 
Kun je nog beter een nieuwe lantaarn kopen. 

 
Maar ja... zomaar die andere weggooien? 
Nee, dus... ik kreeg een idee. 
Alle glazen wandjes eruit en er een vogelhuisje 
van maken. Of eigenlijk is dat het dan al met-
een, je hoeft er niets anders meer aan te doen 
dan er vogelvoer in leggen. 
 

Eerst bedacht ik de drie wandjes te laten zit-
ten, mooi beschut bij regen en harde wind. 
Maar dat zal niet werken in de praktijk, dan 
vliegen de vogeltjes er tegenaan.  
Vogelstickers op de ruitjes zal ook geen succes 
zijn, dan durven ze niet bij het voer te komen. 
Dan alle ruitjes er maar uit. Dat gaan we doen 
en volgende maand zal ik het resultaat laten 
zien. 
Ondertussen kun jij hetzelfde doen als jullie 
een half kapotte lantaarn hebben staan. 
 

Idee? 
 
Anneke 
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Christel van Asten 
Jochem Hagoort 
Ingeborg Nienhuis 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 

 
 
 
 

 
 
 

Tot volgende maand! 
 

 
 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

