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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

       Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

       dsmarijnrohaan@gmail.com     tel.     06-53203778  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl        tel.  038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.  038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle   tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Wagteveld,  

Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 

      jaapwagteveld@hotmail.com     tel.   038-4547233 

administrateur:      dhr. W. van der Meulen,      tel.     06-18441966 

                              w.meulen@home.nl 

internet:     www.hoofdhof.nl 

geestelijke verz.   

Berkumstede:   dhr. B. Dingjan          tel.    038-2001100 

 

KERNTEAM PASTORAAT 
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator         
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201. 

  

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 
Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan 
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470. 

 

KERKTELEFOON 
Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met  
dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, 
tel. 420 22 85. 

 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 
Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan 
kunt u deze vinden in de hal. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:       PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:   PGB De Hoofdhof          NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie: Diaconie PGB De Hoofdhof        NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:       ZWO Commissie PGB De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92 
Voor de Jeugd:     PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
          o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden 
*) De diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 6 juni    Viering Heilig Avondmaal 

9.30 uur       Ds. J. M. Rohaan 

Organist       Robert Helder 

Zang        Leden van D-Vote 

Muzikale medewerking  Janneke Steinmann, klarinet 

Ouderling van dienst  Jaap Wagteveld 

Diaken en lector    Alice Tanis 

1e Collecte      Voor de Diaconie / Stichting Er is Hoop  

2e Collecte       Voor de Kerk 

Beamerdienst     Aafke Zijlstra en Rens van der Waal 

 

Zondag 13 juni 

9.30 uur       Ds. E. van Iperen uit Ugchelen 

Organist       Jan Post 

Zang        Leden van D-Vote 

Ouderling van dienst        Jaap Wagteveld 

Diaken       Jan Visscher  

Lector        Marianne Gerritsen 

1e Collecte       Voor de Kerk 

2e Collecte      Voor de Bloemen 

Beamerdienst     Marjet Zijlstra en Peter van der Waal 

 

Zondag 20 juni   

9.30 uur       Ds. E. Urban uit Zwolle 

Organist       Robert Helder 

Zang        Leden van D-Vote 

Muzikale medewerking  Willem Krabbe, vleugel 

Ouderling van dienst        Fokje Duursema 

Diaken       Miny Veenema 

Lector        Jantine Kramer  

1e en 2e collecte    Diaconie en ZWO 

Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland 

         Opvang voor gestrande vluchtelingen 

Beamerdienst     Klazien Helder en Tijmen Buijs 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 27 juni       

9.30 uur       Ds. J. van Slageren uit Zwolle 

Organist       Robert Helder 

Zang        Leden van D-Vote 

Ouderling van dienst      Joke Hoekstra 

Diaken       Ewold Mensink 

Lector        Hanna van der Waal  

1e Collecte      Voor de Kerk   

2e Collecte       Voor de Diaconie /  

Stichting Vakantie met Aandacht 

Beamerdienst     Aafke Zijlstra en Ties van der Waal  

 

Zondag 4 juli   

9.30 uur       Ds. J. M. Rohaan 

Organist       Gert de Jong 

Ouderling van dienst  Jaap Wagteveld 

Diaken       Anne Schippers 

Lector       Marianne Gerritsen 

1e Collecte      Voor de Diaconie 

2e Collecte       Voor de Jeugd 

Beamerdienst     Peter en Rens van der Waal  

 

BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 13 juni a.s. kunt u mw. ds. E. van Iperen, tel. 055-8438214, uit 
Ugchelen als predikant verwachten. Ds. Van Iperen is geboren op 4 juni 
1960. Zij is sinds Pinksteren 2019 predikant in de Bronkerkgemeente in 
Ugchelen. Daarvoor heeft zij gestaan in de gemeente Asten-Someren. 
 

De dienst van zondag 20 juni a.s. zal worden geleid door mw. ds. E.J. 
Urban uit Zwolle, tel. 422 19 93, Van maart 2012 tot en met juni 2013 
was mevrouw Elly Urban predikantsstagiaire bij De Hoofdhofgemeente.  
Sinds 1 mei 2016 is zij als predikant verbonden aan de Oosterkerk-
gemeente te Zwolle. 
 

Ds. J. van Slageren uit Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, zal zondag 27 juni 

a.s. voorgaan. Hij is emerituspredikant. Ds. Van Slageren was van 1963-

1974 missionair predikant in Kameroen. Daarna in de Bijlmermeer, 

Amsterdam, in Slochteren en Kolham. Tevens was hij secretaris van de 

Nederlandse Zendingsraad en docent Missiologie en Godsdienst-

wetenschap aan de Theologische Faculteit van Brussel.  
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Ds. Van Slageren schrijft ook, vooral over de geschiedenis van kerk en 
zending, en de afgelopen jaren zijn twee boeken van zijn hand 
verschenen, nl. het boek ‘Wijzen uit het Oosten uit zo verren land’, 
(Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland) en een boek over de 
Thomaschristenen in India. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maand juni doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 

Zondag 6 juni a.s. / Stichting Er is Hoop Zwolle 
De stichting organiseert  elke week een eetcafé voor hen die daar 
behoefte aan hebben. Na de maaltijd is er tijd voor bezinning. 
Het eetcafé valt onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende 
kerken in Zwolle. 
Er zijn veel interkerkelijke vrijwilligers die de handen uit de mouwen 
steken. 
De stichting is afhankelijk van giften van kerken en particulieren. 
In coronatijd verzorgt Er is Hoop Eetcafé een warme maaltijd. Deze kan 
men op alle woensdagen afhalen bij de Soepbus die op verschillende 
plaatsen in Zwolle komt. 
Graag ondersteunen we vanuit de Hoofdhof dit project in Zwolle. 
 

Zondag 20 juni a.s. / Kerk in Actie Wereldvluchtelingendag 
Samen met ZWO besteden we op deze zondag aandacht aan dit project 
van Kerk In Actie. 
De tweede collecte voor de diaconie wordt samengevoegd met de eerste 
collecte voor ZWO. 
 

Zondag 27 juni a.s. / Stichting Vakantie met Aandacht 
Het Vakantiebureau in Doorn maakt deel uit van de Protestantse 
Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Zij verzorgt jaarlijks vele vakanties 
voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben. 
Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. 
In coronatijd heeft Het Vakantiebureau veel mensen moeten teleurstellen 
vanwege de landelijke maatregelen. Veel vakanties zijn geannuleerd. 
We hopen dat er vanaf zaterdag 19 juni weer vakantieweken 
georganiseerd kunnen worden. Voor info kunt u terecht bij het 
vakantiebureau.nl of telefonisch 0343 745890 of bij Hans en Miny 
Veenema. 

Namens de Diaconie,  
Miny Veenema, tel. 06 48945700 
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ZWO & DIACONIE COLLECTE 20 JUNI 
Collecte Noodhulp – Griekenland:  
Opvang voor gestrande vluchtelingen 
 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, 
op zoek naar veiligheid en een betere toekomst.  
Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in 
Griekse vluchtelingenkampen. Onder hen ook duizenden kinderen. Ze 
verblijven in gammele tenten en er is gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen en sanitaire voorzieningen.  
Hun wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. 
Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere 
wachten. 
 

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen 
recht hebben op een beter leven.  
We helpen hen met voedsel, 
gezondheidszorg en onderwijs en 
proberen hen op een betere plek te 
krijgen en pleiten er bij de overheid 
voor, meer van hen in Nederland op 
te nemen.  
Ook investeren we in de landen van 
herkomst in een beter leven voor 
kinderen. 
  

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van 
gestrande vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd.  
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 
dank! 

Namens ZWO, Ineke Neuteboom-Visser 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 13 juni a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. 
De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de 
kerkdienst). 
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het 
ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. 
Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel. 
3377727 (’s avonds); inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 
8519715; minyveenema@gmail.com . Doet u mee? 
 

Ineke Neuteboom-Visser 

mailto:minyveenema@gmail.com
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Kom Schepper 
 
 

Kom Schepper, adem in ons hart 
dat koud en eenzaam op jou wacht, 
en vul ons met jouw warme gloed 

die mensen anders leven doet. 

 
Jij troost ons machteloos verdriet, 
als jij niet komt bestaan wij niet, 

jij bent het vuur dat ons ontsteekt, 
de adem die ons leven geeft. 

 
In jou zien wij de hand van God 

door wie ons zwijgen spreken wordt 
als hij ons aanraakt duizendmaal 
en wij gaan spreken in zijn taal. 

 
Verlicht ons duistere bestaan 

en steek ons met jouw liefde aan, 
neem onze zwakke twijfel weg 
en zet ons wankel leven recht. 

 
Maak ons toch los van alle kwaad 
en breng ons vrede, vroeg of laat, 
wijs ons de weg, de goede baan 
die wij ons leven moeten gaan. 

 
Geef ons van jou een nieuw gezicht, 

een straaltje van Gods lieve licht, 
dan worden wij, als jij ons helpt 

een spiegelbeeld van Jezus zelf. 
 

 
Van: Michaël Steehouder 

Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’ 
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WELKOM IN BERKUM 
Namens de Ichthuskerk en De Hoofdhof, de nog in functie zijnde 
Berkumer kerken, willen we graag mensen die in Berkum komen wonen 
van harte welkom heten. 
Het is de bedoeling dat mensen die nieuw in onze wijk komen een flyer 
in de brievenbus krijgen, met daarop de foto's van beide kerken en de 
websites waar men terecht kan voor informatie. 
 

Om dubbeling te voorkomen hebben we Berkum verdeeld in twee wijken 
met de Campherbeeklaan als grens.  
De Hoofdhof neemt alle nieuw ingekomenen aan de oostkant van de 
Campherbeeklaan en de Brinken voor haar rekening en de Ichthuskerk 
de westkant en Herfte e.o. 
 

Aan ons de taak om alert te zijn op verhuizingen in de buurt waar we 
wonen en dit door te geven aan Henk Overweg, voorzitter diaconie 
Ichthuskerk (038 -4545660) of Miny Veenema. 

 
Namens de Diaconie,  

Miny Veenema, tel. 06 48945700 

 
UIT DE GEMEENTE 
Wat was het jammer dat het weer ons zo in de steek liet tijdens de 
Pinksterdagen. We hadden het zo mooi gedacht toen we een jaar 
geleden al deze buitendienst planden.... Hopelijk hebben we in het 
najaar meer geluk als we de Gemeentezondag buiten houden. 
 

Hebt u het pinksterfilmpje gezien dat door de gezamenlijke kerken van 
PG Zwolle/ PG Berkum is gemaakt? Het staat ook op de website. 
 

Bij deze Hoofdhof ontvangt u huiswerk. We hopen dat u de tijd wilt 
nemen om twee enquêtes in te vullen. Eén van de Groene Kerk 
Commissie, en één van de Kerkenraad en het Kernteam Eredienst.  
De enquête over de kerkdiensten helpt ons als Protestantse Gemeente 
“de Hoofdhof” om de vieringen aansprekend en inspirerend te houden.   
We hopen op een grote respons! 
 

Meeleven met 
We wensen alle jongeren die examen doen in de komende tijd heel veel 
succes toe. 
 

Heel veel sterkte voor iedereen met ernstige zorgen. Soms is het niet te 
begrijpen hoeveel tegenslag je kan treffen. Beterschap voor alle zieken! 
 



9 
 

 

De vriendschap met de Eeuwige geeft glans 
aan ons bestaan vol pijn, verdriet en zorgen 
als in een spiegel wordt ons openbaar 
wat voor de mensen anders was verborgen 
wij zien Gods Ruimte, eeuwig Perspectief 
het leven nu wordt al omarmd door Morgen. 

 
Aanmeldingen kring Jonathan Sacks 
Wat fijn dat er al 3 aanmeldingen zijn voor de leeskring over Genesis. Er 
is nog ruimte voor meer deelnemers. Meld je aan bij Marijn Rohaan 
(dsmarijnrohaan@gmail.com / 0653203778 ). 
 

Goed nieuws! 
Als kerkenraad zijn we heel dankbaar dat Johan Neuteboom bereid is 
om het scribaat over te gaan nemen van Jaap Wagteveld. Johan zal de 
komende periode alvast meedraaien met de kerkenraadsvergaderingen 
om wat in de taken te groeien. Johan heeft al vele jaren ervaring als 
ouderling en scriba in zijn vorige gemeente.  
 

Gemeentezondag 
Wie vindt het leuk om mee te helpen met de voorbereiding van de 
Gemeentezondag op 12 september? Meld je dan bij Marijn Rohaan. 
Noteer deze datum ook vast in de agenda. We weten niet hoe het zal 
gaan met de coronamaatregelen, maar hopen dat we dan als gemeente 
weer flink kunnen uitpakken! 
 

Stage  
In de Hoofdhof loopt Nynke van der Lei al een poosje stage. U hebt haar 
in de afgelopen tijd een aantal keren gezien en gehoord tijdens de 
diensten. In de komende tijd zal ze ook een drietal inhoudelijke avonden 
verzorgen voor jongeren. Nynke doet ook allerlei onzichtbaar werk.  
Zo heeft ze het beleidsplan geanalyseerd van de gemeente en enkele 
aanbevelingen gedaan, en zal ze ons ook helpen met de analyse van de 
enquête-uitkomsten. Het is fijn, Nynke, dat je dat wilt doen!  
 
Wandeling 
Op vrijdag 28 mei zal er weer een wandeling zijn. Deze keer met Jan 
Flokstra. En op dinsdag 15 juni kunt u ook weer wandelen. Dan met Jan 
Flokstra en Marijn Rohaan. Beide dagen verzamelen we om 14.00 uur 
voor de kerk. Jan Flokstra en Marijn Rohaan kijken ernaar uit u/je weer 
te ontmoeten. 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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Bij enkele diensten   
Op 6 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. Janneke Steinmann zal 
deze zondag klarinet spelen. ‘s Middags om 15.00 uur is er Land van 
Verwondering. 
Op 4 juli staan we stil bij de overstap die jongeren maken van de 
basisschool naar de middelbare school. 
 

Een hartelijke groet, ds. Marijn Rohaan 
 
LAND VAN VERWONDERING 

Dag ouders en jongens en 
meisjes, 
 
In de Protestantse Gemeente “de 
Hoofdhof” (die puntige kerk in 
Berkum) is dit jaar iets nieuws 
begonnen: 
Land van Verwondering.  
 
Een creatieve Bijbelverhalen-
vertelplaats waar elke keer één 
verhaal wordt verteld, waar je zelf 
over gaat nadenken en werken. 
Want de verhalen van God, gaan 
over jou en mij.  

 

Vind je het leuk om een keer te komen kijken?  
De eerstvolgende keer is op zondagmiddag 6 juni van 15.00 uur tot 
16.00 uur. Je bent welkom met of zonder je ouders/verzorgers. Het is 
meteen ook de laatste keer van dit seizoen. Na de zomer komen we met 
nieuwe datums. 
 
We hopen dat rond Land van Verwondering een fijn gemeenschapje van 
ouders, grootouders en kinderen groeit.  
Het maakt niet uit bij welke kerk je hoort. Graag ontmoeten we je.  
 
Geef je wel even op bij dsmarijnrohaan@gmail.com  

Veel groeten, 
Marianne Gerritsen en ds. Marijn Rohaan  

 
 
 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF  
Zondag  14 maart jl. mochten we u trakteren 
op een prachtig concert in de stijl die u van 
Muziek met een Plus gewend bent, alleen niet 
in de zaal maar via een online verbinding.  
 

Dat was voor ons een spannende dag, live streamen is toch echt wat 
ingewikkelder dan een concert in de zaal;  al die techniek moet het wel 
doen op het kritieke moment  en hoeveel  mensen zouden er online naar 
een concert willen kijken?  
Technisch liep het perfect; beeld en geluid waren van hoge kwaliteit in 
de huiskamers en het aantal (virtuele) bezoekers deed niet onder voor 
de belangstelling bij een concert in de zaal!   
Dank aan Beheer & Financiën die het mogelijk maakt om het 
zalencentrum van de Hoofdhof technisch up-to-date te houden! 
 
Heeft u niet online meegekeken, dan raden we u aan om er de 
eerstvolgende keer toch maar voor te gaan zitten. 
En die eerstvolgende keer is al heel binnenkort: op zondag 30 mei kunt u 
genieten van Beth & Flo, twee klassieke pianistes  van formaat! 
 
Muziek van Gershwin, Rachmaninov en Smetana: met vier handen op 
één piano laten Beth & Flo de zaal zinderen.  
Virtuoos, muzikaal en perfect op elkaar ingespeeld.  Beth & Flo slaan 
een brug tussen de concertzaal en het theater.  
Klassieke muziek op hoog niveau gecombineerd met sprankelende 
liedjes, fysiek theater en een flinke dosis humor! 
 
Wilt u een beetje voorpret? Kijk even op de site van Beth & Flo 
www.bethflo.com 
 

Een kaartje met de inlogcode voor het concert kost slechts € 5,00 en is 
te bestellen op de  website www.muziekmeteenplus.nl. 
Het concert begint om 15:00 uur, maar u kunt al 10 minuten van tevoren 
inloggen. 
 
Met dit concert sluiten we het seizoen 2020-2021 af. En we willen u nu 
alvast meedelen dat het seizoen 2021-2022 al verregaand in de steigers 
staat. Het is nog niet duidelijk  of het concerten in de zaal of livestream 
concerten zullen worden. Eén ding staat echter voorop: we willen 
kwaliteit blijven bieden, ook wanneer de mogelijkheden beperkt zijn. 
 

http://www.bethflo.com/
http://www.muziekmeteenplus.nl/
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Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen, abonneer u 
dan op onze digitale nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet? Stuur even een 
mailtje naar muziekmeteenplus@gmail.com en we zetten u op de 
verzendlijst! 
 
We hopen u binnenkort in de zaal of online weer te mogen ontmoeten.        

                                                                               

Namens het bestuur,  Ab Kasper 
 
COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder een overzicht van de collecte-opbrengsten, dit keer van de 
periode 1 april t/m 16 mei 2021, waarbij het gaat om de stand van zaken 
per 17 mei. Voor de maand maart zijn geen bijdragen meer ontvangen, 
die maand wordt boekhoudkundig nu ook afgesloten. 
 
04-04 ZWO / Kerk in Actie (PEN)  € 316,80 
04-04 Kerk  € 202,10 
11-04 Kerk  € 214,56 
11-04 Jeugd  € 177,05 
18-04 Kerk in Actie / Coronahulp  € 253,55 
18-04 Kerk  € 174,05 
25-04 Kerk  € 159,30 
25-04 Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat   € 265,30 
02-05 Diaconie St. De Bres  € 106,30 
02-05   Jeugd              €   92,80 
09-05 ZWO/Kerk in Actie / Syrische vluchtelingen  € 135,50 
09-05 Kerk  € 123,70 
16-05 Kerk  € 146,02 
16-05 Diaconie  € 132,80 
 

Alle gevers opnieuw hartelijk dank! 
 

Collectebonnen  
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00           
(€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50          
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-gemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
Levertijd is maximaal 3 weken. 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen      

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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PINKSTERKLEURPLAAT  
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AGENDA 
30-05  Muziek met een Plus           15.00 uur 
30-05  Meet & Eat, spelletjes en friet        18.00 uur 
 
07-06  Kerkenraadsvergadering          19.30 uur 
13-06  Jeugdkerk               09.30 uur 
13-06  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de dienst 
27-06  Meet & Eat, samen koken / afsluiting      18.00 uur 
 
12-09  Gemeentezondag 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op donderdag 1 juli 2021 en bevat 

gegevens over de maanden juli en augustus 2021.  

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 

CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 juni 2021 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 

DUURZAME TIP VAN DE MAAND 
       

Wist u dat muggen een hekel hebben aan sterk geurende 
planten, zoals lavendel, citroengras, munt, kattenkruid, 
goudsbloem, geranium en basilicum? 
 

Tip:  Naast je bed een takje lavendel, citroenmelisse  
  of basilicum leggen om muggen te verjagen. 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

