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Paddenstoelen in het Rijsterbos … rood met witte stippen … Foto: Anneke Bleeker © 
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De junior in oktober . . . 
Herfst . . . De dagen korten . . . 
 
We beleefden een lange zomer maar nu ver-
andert het weer toch echt en is het fijn om 
weer binnen te verblijven. 
Kaarsje aan, gordijnen dicht, muziekje 

aan... Ook weer heerlijk. 😊 

Maar een wandeling - als het droog is - blijft 
mooi want de natuur past zich elk seizoen 
weer aan. De herfst kan ons zoveel bieden, 
als we het maar willen zien. 
 
Een kleine herfsttafel met vruchten en bla-
deren kan snel gemaakt zijn. 
Kokkerellen met typische najaarsgewassen 
past helemaal bij deze tijd, denk aan pom-
poenen, tamme kastanjes en nog heel veel 
meer.  
 
In deze nieuwsbrief kun je duidelijk ervaren 
dat de medewerkers de herfst omarmen en 
tamme kastanje zie je daarom veelvuldig 
voorbijkomen. 
 
Helemaal passend in deze tijd van het jaar 
en wellicht daarom zo benoemd na een lange 
warme zomer want de herfst geeft je een 
ander gevoel en de natuur straalt een ander 
beeld uit.  
De natuur wat betreft de begroeiing, maar 
ook wat betreft de lichtinval. 
De kleuren om ons heen zien veel zachter 
dan in het voorjaar. 
Daarom is het zo mooi om foto’s in het na-
jaar te maken met de zachte zonkleuren.  
 
Dank aan allen die hun bijdragen hebben ge-
leverd. 
De wilde peen is een prachtig gewas en ook 
daar kun je mooie informatie over lezen. 
Deze junior presenteert je ook weer mooi 
leesvoer aangepast aan . . . de herfst! 
 
Een heerlijk jaargetij en voor je het weet 
rollen we zo door de winter in, zo naar het 
voorjaar en begint alles weer opnieuw. 
Maar . . . eerst genieten in het NU. 
 
NU is anders dan de warme zomer en toch 
kunnen we nog steeds ‘wilde’ groenten, 
kruiden en eetbare bloemen scoren. 
 
 

Daarom een groene salade om je te inspire-
ren. 
Want we kunnen als we willen dagelijks ge-
nieten van al het gezonde we zomaar kunnen 
scoren in den eigen omgeving. 
 
Geniet van deze nieuwsbrief en voor je het 
weet komen we in november weer buurten 

😊 

 
Anneke Bleeker, 
Gaasterland 26 oktober 2018  
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Herfst, de tijd voor  
tamme kastanjes 
 
Een paar weken geleden maakte ik een 
herfstwandeling door een stuk bos in Fries-
land. 
Omdat ik gek ben op wildplukken heb ik al-
tijd zakjes bij me of bakjes voor het geval ik 
iets eetbaars tegenkom. 
Nu was ik voorbereid op het vinden van 
kastanjes. 
Ik had handschoenen mee omdat de bol-
sters erg kunnen prikken en ook had ik een 
schaar mee wat heel goed van pas kwam 
om nog gesloten bolsters open te kunnen 
breken. 
Nadat ik een half uur gewandeld had kwam 
ik een tamme kastanjeboom tegen waar de 
kastanjes uitvielen toen ik erbij stond. 

Overal op de grond lagen ook kastanjes en 
zo kon ik een heleboel pakken. 
Het bos stond niet vol met zulke bomen. 
Ik ben er uiteindelijk drie stuks tegengeko-
men. 
 
Tamme kastanjes zien er anders uit dan de 
kastanjes die je in woonwijken en parken 
vindt. 
 
De tamme kastanje, Castanea-sativa, is een 
loofboom uit de napjesdragersfamilie. 
De boom komt van nature voor in het Mid-
dellandse Zeegebied en kan wel 30 meter 
hoog worden. 
 
De tamme kastanje herken je aan de lange, 
grof gezaagde lancetvormige bladeren. 
De vrucht is een noot die met 2 of 4 stuks 
in een bolster(napje) zit. 
Er zijn veel dieren die de kastanjes ook lek-
ker vinden bijvoorbeeld; eekhoorns, 
Vlaamse gaaien, kraaien, muizen en wilde 
zwijnen. 

 
Toen ik met de kastanjes thuiskwam heb ik 
de oogst op een groot dienblad neergelegd. 
Een paar dagen later ben ik begonnen met 
pellen. 
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Ook hierbij weer handschoenen aangetrok-
ken omdat de bolsters echt heel erg prik-
ken! 
Ik heb de kastanjes gewogen en het bleek 
dat ik iets meer dan een kilo had. 
Omdat ik nog nooit tamme kastanjes gege-
ten had was ik erg benieuwd of ik ze lekker 
zou vinden. 
 
Op internet kwam ik verschillende verhalen 
tegen van mensen die de kastanjes hadden 
gepoft maar ook las ik dat je ze kunt koken. 
Ik heb beide manieren uitgeprobeerd. 
 

 
Met een vochtige doek maakte ik de ge-
pelde kastanjes schoon. 
 
Wil je ze poffen, kerf er dan een kruis in, in 
elke kastanje aan de bovenkant.  
Dit voorkomt ontploffen in de oven. 
Bij een elektrische/hete lucht oven kun je 
de kastanjes poffen op ongeveer 200 gra-
den 
En dan 10 -15 minuten. 
 
Laat ze even afkoelen, probeer de schil eraf 
te krijgen of lepel ze uit. 
 
Wil je ze koken? 

Dan kun je ze meteen doormidden snijden 
en koken, ongeveer 5-10 minuten. 
Voordeel van doorsnijden is dat je kastan-
jes die niet mooi geel van binnen zijn, met-
een kunt wegdoen. 
De kastanjes smaken van zichzelf al goed, 
maar voor wie wil kan er een beetje zout en 
boter bij. 
 

  

 
Ik hoop dat jij ook tamme kastanjes hebt 
gevonden en ervan hebt genoten. 
En anders misschien volgend jaar! 
Ik wens iedereen nog een heerlijke herfst-
tijd toe! 
 
Piteke van der Meulen 
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Wilde Peen –  
Daucus Carota 

 
Daucus Carota is de Latijnse naam van 
Wilde Peen. Daucus is hoogstwaarschijnlijk 
afgeleid van het Griekse ‘daio’ wat ‘ik ver-
warm’ betekent. De zaden van Wilde Peen 
hebben een verwarmend effect, bijvoor-
beeld als je er thee van drinkt. 
En carota komt van het Griekse woord ‘ka-
roton’ dat gekweekte wortel betekent. 
Wilde Peen komt best veel voor bij ons, je 
vind de plant in droge graslanden, in ber-
men, op dijken en in de duinen. 

 
Wilde Peen is een voorloper van onze 
oranje wortel. Het is een twee jarige plant 
die 30 tot 90 cm hoog kan worden en be-
hoort tot de familie van de schermbloemi-
gen.  Wilde Peen heeft kou nodig om te 
gaan bloeien en bloeit, zoals de meeste 
twee jarige planten, in het tweede jaar na 
de winter van Juni tot de herfst.  

De witte soms roze schermbloemen heb-
ben in het midden een zwart-purperachtig 
bloemetje waaraan je meteen de Wilde 
Peen kunt herkennen.  De bloemen trekken 
insecten aan en ze zijn eetbaar.  Je kan ze 
bijvoorbeeld uit elkaar plukken en er een 
salade mee versieren. 

Wanneer de bloemen uitgebloeid zijn krul-
len de buitenste bloemetjes naar binnen en 
ontstaat er een soort vogelnestje van kant 
zo lijkt het. Erg mooi om te zien maar ook 
leuk, je kan ze door een beslagje halen en 
frituren. Weer eens wat anders op je bord.  



 
6 

De wortel van Wilde Peen is wit, vertakt en 
eetbaar maar niet zo vlezig als die van  
ons oranje worteltje. De wortel bevat veel 
caroteen wat in ons lichaam omgezet 
wordt in vitamine A en dat is weer goed 
voor je ogen. Het blad is twee - tot drievou-
dig geveerd stijf behaard en geurend.  
Wil je nu een keer proberen hoe Wilde 
Peen smaakt verzamel dan zaad in het wild 
zodat je zeker weet dat je de goede plant 
hebt, zaai dit in je tuin en oogst de wortels 
in het najaar.  
 
De wortels in het wild oogsten is best ge-
vaarlijk, want er groeien in ons land erg gif-
tige planten die heel veel op Wilde Peen lij-
ken wat betreft hun blad. En wil je nog een 
beetje eetbare peen, dan moet je ze in het 
eerste jaar oogsten als ze nog geen bloe-
men hebben. Want als de plant gaat 
bloeien heb je niets meer aan de wortels, 
alle voedingsstoffen zijn dan naar de bloe-
men gegaan. 

 
De zaden hebben een geneeskrachtige 
werking. Je kan er thee van zetten of tinc-
tuur van maken, dan zet je de zaden op al-
cohol en laat dit een poos trekken. Het 
helpt bij maag en darmstoornissen en is 
wormdrijvend. Het beschermt de slijmvlie-
zen, helpt bij bloedarmoede en is vocht af-
drijvend.  
 
Uitwendig is het antiseptisch, pijnstillend 
en wond genezend. Zwangere vrouwen of 

mensen met spataderen, aambeien of hef-
tige menstruaties mogen Wilde Peen niet 
gebruiken. 
 
Uit de zaden wordt ook etherische olie ge-
perst. Voor 1 liter olie is wel 75 kilo zaad 
nodig. De olie wordt veel gebruikt in de 
parfum industrie en in anti-rimpelcrême. 
 
 
Marja Frederiks 
Foto’s Anneke Bleeker © 
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Deze maand zijn we in Nederland gebleven. 
Daardoor hebben we kunnen genieten van 
de herfst die haar intrede deed. De bomen 
beginnen te kleuren en hun blad te verlie-
zen. Ik vind de kleuren van al die herfstbo-
men echt prachtig. Ik geniet ook enorm van 
het prachtige nazomerweer. Elke dag weer 
is het zonnig en lekker warm. Verbazing-
wekkend. Ook de nachten zijn buitenge-
woon mooi. De sterren stralen helder en 
soms zie ik zelfs vaag de Melkweg, wat voor 
Nederland best bijzonder is.  
 

Kastanjes 
De herfst is een tijd van noten. Vorige 
maand schreef ik al over de hazelnoten en 
de heerlijke chocoladebonbons die je daar-
mee kunt maken. Deze maand zijn de kas-
tanjes klaar.  
Je hebt twee soorten kastanjes, waarvan er 
één eetbaar is; de tamme kastanje.  
De giftige variant wordt de paardenkas-
tanje genoemd.  
 
Ze zijn redelijk makkelijk van elkaar te on-
derscheiden. De schil van de tamme kas-
tanje (de eetbare variant dus) zit onder de 
scherpe, lange en dunne stekels. Alsof hij 
zeggen wil: ‘Ik ben dan wel eetbaar, maar 
ik wil niet opgegeten worden, dus probeer 
ik me tegen vijanden te verdedigen!’  
Er zitten meestal drie kastanjes in één schil, 
waarvan er maar eentje echt groot gewor-
den is. De andere twee zijn dun en niet erg 
lekker. 
 
De paardenkastanje is lakser in zijn verde-
diging dan de tamme. Voor de vorm heeft 

hij wel een paar stekels, maar ze stellen 
niet zo veel voor. Het zijn redelijk dikke, 
korte stekels met een stompe punt het zijn 
er maar een paar. Deze kastanje heeft van 
eters niets te vrezen… In de schil van de 
paardenkastanje zitten meestal één of 
twee kastanjes.  

De scherpe stekels van de tamme kastanje 

 
Leuk, nu weet ik het verschil, denk je nu 
misschien, maar wat moet ik er dan mee? 
Nou, kastanjes zijn heel leuk om te poffen 
boven een vuurtje of op de kachel. Gepofte 



 
8 

kastanjes zijn erg lekker, zó lekker zelfs, dat 
we ergens in Spanje op een kastanjefeest 
stuitten. Ook in Zuid-Frankrijk op de markt-
jes verkopen ze in de herfst overal gepofte 
kastanjes. 
 

Zelf kastanjes poffen 
Kastanjes poffen kan in vier stappen. Per-
soonlijk vind ik de allereerste stap het be-
langrijkst. 
 
Stap 1.  
Verzamel de kastanjes. Nogal logisch, niet-
waar? Zonder kastanjes kun je ze natuurlijk 
ook niet poffen! Tamme kastanje groeit 
meestal in bossen of parken. Ze zijn moei-
lijk te missen (zeker als je op blote voeten 
loopt, die stekels doen flink zeer!!!).  
 
Stap 2.  
Leg alle kastanjes bij elkaar en haal alle kas-
tanjes waar een gaatje in zit weg. Hier is 
vaak een wormpje in gekropen. Laat de 
overbleven kastanjes een paar dagen dro-
gen. 
 
Stap 3.  
Het poffen! Het is het allerleukste om het 
buiten boven een vuurtje te doen. Leg een 
rooster boven het vuur, buiten het bereik 
van de vlammen. Kerf vervolgens met een 
scherp mes een kruis in de bovenkant van 
de kastanjes. Als je dat niet doet, heb je 
kans dat ze ontploffen . . . Leg de kastanjes 
op het rooster en schud ze af en toe een 
beetje door elkaar.  
 
Stap 4.  
Dit is een hele belangrijke stap. Het betreft 
namelijk het OPETEN van de kastanjes, een 
niet ál te vervelend taakje, zou ik zeggen . . 
Bon appetite! 
 

Brood 
Zoals jullie misschien nog weten (mijn zusje 
Lindsay heeft er een paar maanden gele-
den uitvoerig over geschreven) maken we 

elke dag ons eigen brood. Omdat het nu 
herfst aan het worden is, geef ik jullie graag 
een paar tips om zelf heerlijk je eigen 
herfstbrood te bakken!  
 
Voor een brood voor vier personen gebrui-
ken wij de volgende ingrediënten: 

 200 ml water; 
 Snufje zout; 
 Eetlepel honing (die je net zolang 

roert tot hij is opgelost, dat geldt 
ook voor het zout); 

 Eetlepel olijfolie; 
 300 gram (biologisch) speltmeel; 
 Theelepel gist. 

 
Om het brood nóg lekkerder te maken, kun 
je er allerlei lekkere ingrediënten bij doen. 
Een paar heerlijke herfstcombinaties: 

 Hagelslag en cacao; 
 Walnoten, hazelnoten, amandelen 

en cashewnoten;  
 Appel en rozijnen;  
 Banaan, cacao en hagelslag; 
 Appel en kaneel. 

Om je brood nóg herfstiger te maken, kun 
je het op de bakplaat leggen en kneden in 
de vorm van bijvoorbeeld een herfstblad. 
Dat was het weer voor deze maand. Ik 
wens je een prettige herfst toe, vol blader-
pret, gezellige vuurtjes, en bakplezier.  
 
Tot volgende maand!  
Christel  
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Hoi allemaal! 

Vorige maand vertelde ik 
over de prachtige tuin, 
paardrijden en een huifkar-
tochtje. Nu ga ik over de 
verbouwing vertellen. 

Eerst hadden we een piep-
kleine slaapkamer, een 
kleine voorraadkamer en 
nog een kamertje.  

Onze verbouwing begon al-
lemaal met een heel on-
schuldig kastje.  

Om dat kastje te maken 
moest er eerst een heel on-
schuldig muurtje weg. Toen 
kwamen we erachter dat de 
hele stacaravan totaal niet 
geïsoleerd was.  

Heel soms vonden we een 
klein stukje piepschuim 
maar meestal was het al-
leen de buitenmuur.  

 

Dus gingen we (even) de 
hele stacaravan isoleren. 
Dat bleek een grotere klus 
dan we dachten ;  

✓ steunbalkjes op maat 
zagen,(ook nog in een 
V vorm voor de stevig-
heid),  

✓ erin schroeven, (ze 
spleten meestal)  

✓ twee lagen piepschuim 
er tussen en  

✓ mdf platen erop.  
✓ Daarna willen we er 

ook nog behang op 
gaan doen.  
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O ja, we zijn ook nog aan 
het slopen! Met een moker 
hebben we alle muurtjes die 
de kamertjes van elkaar 
scheiden eruit gesloopt.  

Daardoor  is de caravan 
een beetje uit het lood gesla-
gen. Maar we hebben nu 
wel een lekker grote staca-
ravan.(en nog steeds geen 
kastje ☺) maar  uiteindelijk 
lukt het wel! 

Ook het paardrijden gaat 
goed. Afgelopen les mocht 
ik op Jones. (zeg djoons).  

Jones is een redelijk grote 
pony met een goudkleurige 
vacht en inktzwarte ma-
nen, staart en benen.  

Op zijn hoofd 
heeft hij een 
zilveren bles.  

Hij is super-
lief en ik 
mocht meteen 
galopperen!  

Ook hebben 
we gespron-
gen: hoger 
dan we ooit 
geweest zijn! 

Tijdens het uitstappen 
mochten we zonder zadel 
en we mochten zelfs zonder 
zadel galoppe-
ren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Dat hadden we nog nooit 
gedaan!!!!!!!!!!!  

En het is supermakkelijk!!! 
Veel makkelijker dan dra-
ven of met zadel galoppe-
ren!  

Kortom, het was een top 
les!!!!!!!!!! 

 

Dat was het weer!   

Tot de volgende keer ! 

Lindsay  
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Porseleinzwam . . . 

 
De porseleinzwam is een gemakkelijk te 
herkennen plaatjeszwam en daarom kun-
nen we deze delen met iedereen met enige 
interesse in eetbare 'wilde' groenten, krui-
den en bloemen. 
‘Paddenstoelen’ is wel een onderwerp 
waar we zeer voorzichtig mee omgaan 
maar een paar soorten kunnen we zonder 
risico delen en één daarvan is de porselein-
zwam. 
Bij twijfel afblijven! 
 
De porseleinzwam dankt zijn naam aan zijn 
uitstraling, want door de slijmige laag en de 
wit tot ivoorachtige kleur geeft deze zwam 
een porseleinachtige sfeer. 
Dit komt helemaal tot zijn recht als de zon 
erop schijnt en als je dan van onder de 
hoed tegen de zon in kijkt dan is het beeld 
helemaal compleet, alsof je een dun porse-
leinen kopje tegen het licht houdt, de bo-
dem geeft dan net zo'n beeld. 
 
Porseleinzwammen zijn qua smaak geen 
hoogvliegers om echt warm voor te lopen 
maar de hoed is eetbaar en zelf oogsten is 
natuurlijk wel fantastisch. 
 
Gecombineerd met andere zwammen, ge-
plukt of gekocht kun je een mengsel maken 
en heerlijk roerbakken of wokken. 
We gaan wel voor een mooie kwaliteit dus 
de oudere exemplaren laten we staan. 

Porseleinzwammen zijn door heel Neder-
land bekend en treffen we voornamelijk 
aan op beukenbomen, bomen die aange-
tast zijn en op het pad van verval terecht 
zijn gekomen of op omgevallen of omge-
zaagde beukenbomen. 
 
Zwammen met een glimmende slijmlaag 
alsof zij nat van het water zijn bij beuken-
bomen. 
Heel herkenbaar dus en vanaf augustus tot 
in november te vinden. 
 
Uit de porseleinzwam wordt het middel te-
gen schimmels oudemansine A gehaald.  
Deze stof kan bij huidziektes ingezet wor-
den. 
 
Paddenstoelen . . . een bijzonder wonder 
van Moeder Natuur! 
 
Anneke 
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Groene salade… 
 

 
In deze salade zijn deze keer geen bloemen 
verwerkt. 
Het gaat deze keer om de kleurvariaties – 
er zijn verschillende soorten groen ver-
werkt – en om de vorm van de bladeren. 
Als je goed kijkt dan lijkt het wel voorjaar 
zo mooi staan vele gewassen er weer bij. 
 
Als basis gebruikten wij:  

• Een krop ijsbergsla; 
 
De ‘wilde’ aanvulling bestond uit:  

• Vogelmuur; 

• Jong blad van look-zonder-look; 

• Bonte dovenetel; 

• Paardenbloembladeren. 
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Snijd de ijsbergsla in mooie fijne reepjes.  
Je staat er elke keer weer versteld van hoe-
veel sla je uit een krop haalt! 
 
Was de sla even. 
Doe dit ook met de overige bladeren. 
 
Doe de ijsbergsla in een ruime schaal en 
verdeel hier overheen het andere blad. 
 
Je kunt bij deze slaolie en azijn serveren of 
een andere (zelfgemaakte) dressing. 
 
Zolang het nog zacht weer is kunnen we 
nog heel veel plukken. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anneke 
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Tamme kastanjes zijn ge-

weldig! 

 
Iedereen kent wel de bruine vruchten uit 
de kastanjeboom, na een nacht hard 
waaien liggen de kastanjes allemaal op de 
grond. Ook zie je vaak de puntige omhul-
sels in het gras liggen. Het is altijd een 
machtig goed gevoel als je grote kastanjes 
eruit kan halen. Als kind heb ik veel van 
deze kastanjes geraapt en vervolgens thuis 
kastanje poppetjes maken. Oh oh, wat was 
dat leuk om te maken.  
 

 
Alleen waren dat paardenkastanjes, deze 
vruchten zijn niet bedoelt om te eten. Ze 
zijn zelfs giftig en niet lekker. Gelukkig is er 
een ander soort kastanje dat wel gegeten 
kan worden, namelijk de tamme kastanje.  
 
Deze vruchten kan je herkennen aan een 
punt aan de onderkant van de vrucht. Er zit 
ook een groot verschil in het omhulsel. Het 
omhulsel van de tamme kastanje lijkt op 
een puntige egel. De punten zijn erg 
scherp. Meestal zitten er drie tamme kas-
tanjes in een omhulsel. 

Het leuke van tamme kastanjes is dat je 
deze kan gebruiken als voedsel, ze zijn erg 
gezond. Ze zijn bijna hetzelfde als aardap-
pels. Even gezond, maar makkelijker te be-
reiden. Ze zijn zo makkelijk te bereiden dat 
ze zelfs makkelijk op een kampvuur ge-
maakt kunnen worden.  Je stopt de dikste en 
grootste kastanjes in een gietijzeren pan en zet 
deze in het vuur. Dit wordt poffen genoemd. 

 
De tamme kastanje kan je ook thuis in de 
oven poffen. Dat is erg ook erg makkelijk 
om te doen. Er moeten alleen kruisjes wor-
den gesneden in de bruine bovenkanten. 
Deze doe je in een ovenschaal en dan na-
tuurlijk in de oven die staat op 200 graden. 
Daar laat je ze 5 minuten en als de kastan-
jes open zijn gesprongen kan je ze eruit ha-
len en open pellen. Met een beetje zout en 
peper zijn deze heerlijk te eten! 
 
Eet smakelijk en onthoudt de eetbare na-
tuur is dichterbij dan je denkt! 
 
Jochem Hagoort 
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Warme beschutting voor 
kleine tuinbewoners . . . 
 
Kleine tuinbewoners zoeken ook een plek 
om te schuilen. 
Deze prachtige versieringen die de tuin op-
vrolijken hebben een dubbele functie. 
We genieten ervan, de sfeer heeft een 
meerwaarde in een tuin maar we helpen 
meteen hele kleine diertjes die graag willen 
schuilen. 
 
Alle dieren in een tuin zijn van belang voor 
het evenwicht. 
Elk dier is een schakel en de natuur heeft zo 
haar eigen wetten en regels. 
Als wij iets plaatsen in de tuin voor de leuk, 
voor de sier, dan kan dat ondertussen ook 
een echte functie hebben. 
Dit soort poppen en andere vormen staan 
geinig maar met stro in de lege holte geeft 
dat wel beschutting aan orenkruipers en 
andere kleine wezens. 
 
Leuk en nuttig kan samengaan. 
De kringloop moet compleet zijn en 
daarom is het goed hierop in te spelen en 
plekken te creëren die dit mogelijk maken.  

En kwam mij dat even goed uit 😊 

 
Twee van deze leuke heksjes staan nu op 
een bamboestok in onze tuin. 
Op leuke markten, fairs en andere verkoop-
punten kun je dit soort leuke tuin ornamen-
ten scoren. 
Ook leuk om cadeau te geven. 
 
Wij zijn bij met de kleine bewoners in onze 
tuin dus schenken wij hen een mooi ver-
blijf. 
 
Anneke 
 

 

 

 

 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Redactie  
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker  
 
Christel van Asten 
Lindsay van Asten 
Marja Frederiks 
Piteke van der Meulen 
Jochem Hagoort 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 

 
 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
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