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INTRODUCTIE

Wat	leuk	dat	je	je	hebt	aangemeld	voor	het	e-Book	“Hoe	overleef	ik	de	ochtend-
spits?”

De ochtend	is	een	ontzettend	belangrijk deel van de dag.	Het	bepaalt	namelijk	
hoe de rest van de dag verloopt.	Ga	je	met	een	smile	de	deur	uit,	dan	voel	je	je	de	
hele	dag	prima.	Maar	ga	je	gestrest	de	deur	uit	dan	ben	je	de	rest	van	de	dag	ook	
gestrest,	opgejaagd	en	‘vol’	in	je	hoofd.	

In dit e-Book ontvang je daarom 3 stappen waardoor	je	meer	inzicht	en	handvat-
ten	krijgt	om	van	jullie	ochtend	een	stressloze	ochtend	te	maken	waardoor	ieder-
een	relaxed aan de dag begint!	Wij	gunnen	namelijk	iedereen	een	rustig	begin	van	
de	dag	samen	met	het	gezin	net	zoals	wij	dat	hebben.	Een	rustige	start	waarbij	je	
samen	kunt	ontbijten,	alles	op	tijd	klaar	is	én	je	de	deur	uitgaat	waarbij	je	je	huis	
ook	nog	eens	opgeruimd	achterlaat.	

Wij	richten	ons	specifiek	op	moeders	(ouders)	met	kinderen	in	de	leeftijd	van	7	-	
14	jaar.	Waarom specifiek deze leeftijdsfase?	Kinderen	maken	nu	veel	verande-
ringen	door,		krijgen	meer	verantwoordelijkheden.	Zo	krijgen	ze	meer	huiswerk,	
krijgen	ze	meer	contact	met	hun	omgeving	(buiten	het	gezin	om),	hebben	ze	een	
grotere	verantwoordelijkheid	naar	de	sportclub	of	muziekgroep	waar	ze	bij	horen.	

Maar	jij	als moeder komt misschien ook wel in een andere fase waarbij	je	weer	
meer	voor	jezelf	wilt	kiezen.	Je	wilt	misschien	wel	weer	(meer)	gaan	werken,	voor	
die	promotie	gaan	of	andere	activiteiten	gaan	uitoefenen	die	tijd	kosten.	Al	met	al	
veel	veranderingen	waarbinnen	je	ook	nog	je	gezin	wilt	laten	reilen	en	zeilen.	

Waarom hebben we een e-Book over de ochtendspits gemaakt? De	ochtend	is	
altijd	zo’n	moment	waarop	alles	samen	komt	en	iedereen	iets	moet.	De	ochtend	wil	
je	stressloos	doorstaan.	Toch	is	het	vaak	hét	moment	van	de	dag	waarop	het	fout	
loopt.	De	ochtend,	en	vooral	het	vroege	opstaan,	is	niet	voor	iedereen	het	beste	mo-
ment	van	de	dag.	Er	treden	vaak	ergernissen	op,	zijn	de	spullen	niet	klaar,	is	het	
brood	niet	gesmeerd,	is	de	fietsband	lek,	gekibbel	aan	tafel….noem	maar	op.	Dit	kan	
zeker	beter!	Met	onze	praktische stappen ben	je	direct	al	een	eind	op	weg	naar	
een	heerlijke stressloze ochtend. 

Waarom hebben wij geen papieren boek gemaakt? Omdat	we	graag	meedenken	
met	duurzaamheid	en	milieuvriendelijkheid.



wie zijn wij?

Wij	zijn	Angelique Gerretsen	&	Petra Daemen,	beiden werkende moeders	van 

tieners, échte ervaringsdeskundigen,	maar	daarnaast	opgeleid	als	o.a.	profes-
sional	organiser	en	pedagoog.	In	onze	dagelijkse	routines	met	drukke	banen	en	
opgroeiende	kinderen	liepen	we	aan	tegen	de	hectiek	van	de	dag,	de	spitsuur	mo-
menten,	de	vele	vragen	en	hoe	hierbij	rustig	te	blijven	en	vooral	niet	te	verzanden	
in	onderhandelingen.	

We kwamen  tot de ontdekking dat een goede SAMENwerking in het gezin én 

plannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ons	creatieve	enthousiasme	
om	te	plannen,	te	ordenen	en	te	helpen	hebben	we	ingezet	om	ons	gezinsleven	op	
een	positieve	vrolijke	manier	te	organiseren.	Samenwerken	in	het	gezin	en	verant-
woordelijkheid	delen	maakt	dat	we	veel	doen	in	weinig	tijd.	Én	daarnaast	veel	tijd	
over	hebben	voor	onszelf,	ME-time	dus!

Wij hebben praktische tips en tools ontwikkeld waardoor we grip en begrip 

creëren binnen	het	gezin	die	we	graag	met	jou	willen	delen.	Met	SKUR	helpen	we	
je	op	weg	naar	een	gezin	met	teamspirit	waarin	alles	op	rolletjes	loopt,	waar	jullie	
samen	lol	hebben,	simpel	samen	plannen	én	waar	jij	bovenal	tijd	voor	jezelf	
creëert!	

Wij	wensen	je	héél	véél	leesplezier	&	voor	nu	een	ochtend	zonder	stress!

Hartelijke	groet,	
Angelique	&	Petra



een goede voorbereiding

Dit is de eerste en échte cruciale stap in je voorbereiding.	Als	je	deze	stap	over-
slaat	is	die	niet	meer	recht	te	trekken.	Althans,	niet	zonder	stress.

’s Avonds kan er écht een slag worden geslagen! Een	flinke	stap	die	je	ontzet-
tend	helpt	’s	ochtends,	wanneer	je	nog	half	slaperig	bent,	en	op	de	automatische	
piloot	moet	handelen.	’s	Avonds	kun	je	namelijk	alles	mooi	voorbereiden	en	klaar-
zetten.

Denk hierbij aan een aantal heel praktische zaken zoals :

•	Brood	uit	de	vriezer	halen
•	Tafel	dekken
•	Gymtas	inpakken
•	GSM	aan	de	oplader
•	Checken	of	de	sleutels	op	de	vaste	plek	hangen

Er	zijn	zoveel	zaken	waar	je	’s	avonds	wel	nog	tijd	voor	hebt,	maar	’s	ochtends	echt	
niet.	Het	is	ook	gewoon	voor	iedereen	heel	fijn	en	ontspannen	als	alles	al	klaar	
staat	als	je	beneden	komt	aan	de	ontbijttafel.	Net	een	hotel,	zo	voelt	het	en	dat	
geeft	meteen	een	andere	sfeer.

Je	kunt	zelfs	het	koffiezetapparaat	al	klaarzetten,	met	koffiepad	en	alles,	het	
brood	op	het	aanrecht	leggen,	het	zoete	beleg	klaarzetten,	het	pannetje	melk	met	
havermout	noem	maar	op.	Dát	wat	jullie	’s	ochtends	altijd	gebruiken	kun	je	al	voor-
bereiden.	Het	idee	dat	dat	al	allemaal	geregeld	is,	maakt	gewoon	dat	je	je	al	wat	
ontspannener	voelt.	Er	moet	namelijk	‘s	ochtends	wat	minder	en	dat	is	heerlijk.

Je moet er natuurlijk aan wennen, dat	je	dit	’s	avonds	al	doet,	maar	dat	is	een	
kwestie	van	volhouden.	Desnoods	plak	je	een	post-it	op	je	badkamerspiegel,	zodat	
je	bij	het	tandenpoetsen	’s	avonds	er	nog	even	aan	herinnerd	wordt.	Geloof	ons,	het	
werkt!

Je	kunt	natuurlijk	alleen	alles	klaar	zetten	als	je	alles	in	huis	hebt.	Daarom	is	het	
goed	te	weten	wat	je	standaard voorraad	is	voor	een	week.	Denk	hierbij	aan	hoe-
veel	broden,	soorten-	en	hoeveelheid	beleg,	aantal	drinkpakjes,	gezonde	lekkernij-
en	voor	school	etc.



De stappen zijn:

•	Maak	een	optelsom	van	de	benodigdheden	voor	1	week
•	Maak	een	standaard	boodschappenlijst
•	Kijk	naar	de	uitzonderingen	die	week	en	voeg	deze	toe	op	je	lijst
•	Zorg	dat	je	altijd	iets	extra’s	hebt	voor	onverwachte	momenten	(denk	hierbij	aan	
				crackers,	pindakaas,	pap,	lang	houdbare	melk	etc)

“een goede 
voorbereiding 
is het halve 

werk”

het klinkt cliché, maar o zo waar....



Je tijd praktisch indelen

Deze	tweede	stap	staat	in	het	teken	van	het praktisch en reëel indelen van je 

tijd. Inventariseer	hoe	laat	iedereen	’s	ochtends	de	deur	uit	moet.	Het	kan	zijn	dat	
dat	iedere	dag	en	elke	week	hetzelfde	tijdstip	is,	maar	het	kan	natuurlijk	ook	varië-
ren	aan	de	hand	van	b.v.	schooltijd	van	de	kinderen,	maar	ook	de	werkplek	van	jou	
of	je	partner	kunnen	variëren.	Je	kunt	dit	het	beste	in	het	weekend	doen	zodat	je	
voor	de	hele	week	het	overzicht	hebt.

	
Stappen hierin zijn:
•	 Noteer	eerst	hoe	laat	iedereen	de	deur	uit	moet
•	 Kijk	vervolgens	wie	als	eerste	weg	gaat
•	 Plan	dan	in	wie	/	wanneer	de	badkamer	gebruikt
•	 Bepaal	dan	de	tijdstippen	van	opstaan	/	ontbijten	/	badkamergebruik	etc.
	

Een ochtend kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: Vader	en	zoon	vertrekken	als	
eerste	die	ochtend	om	7.30	uur.	Dan	reken	je	terug:	20	minuten	ontbijten,	20	mi-
nuten	om	te	douchen	en	aan	te	kleden,	vijf	minuten	extra	voor	de	zekerheid,	dat	
betekent	dus	om	6.45	opstaan	en	om	uiterlijk	7.10	aan	tafel.

Als	je	samen	wil	ontbijten,	wat	voor	ons	wel	de	voorkeur	heeft,	moet	iedereen	
tussen	7.00	uur	en	7.10	uur	aan	tafel	zitten.	Degene	die	pas	later	weg	gaat,	kan	
douchen	na	het	ontbijten,	die	kan	helpen	met	het	inruimen	van	de	vaatwasser	
etc.	Als	je	zelf	start	om	9.00	uur,	maar	opstaat	om	6.30	uur	heb	je	nog	tijd	over.	Je	
kunt	b.v.	alvast	een	machine	was	aanzetten,	of	nog	een	kwartiertje	strijken	en	als	
je	zin	heb,	nog	even	een	kopje	koffie	nuttigen	in	bed.	Het	feit	dat	je	solidair	ben	met	
de	rest	van	het	gezin,	geeft	je	een	goed	gevoel,	maar	het	kweekt	ook	goodwill	bij	de	
anderen!



Als je de tijd van opstaan berekent, wees dan reëel in je berekeningen. Als	je	
nog	graag	een	eitje	bakt,	of	even	een	krantje	leest,	dan	red	je	het	niet	met	20	mi-
nuten.	Dan	kun	je	daar	beter	een	half	uur	voor	nemen.	Als	je	een	slaapkop	bent	en	
’s	morgens	gewoonweg	niet	wakker	wordt,	dan	heeft	het	geen	zin	om	alleen	die	20	
minuutjes	voor	ontbijt	en	20	minuten	voor	het	douchen	en	aankleden	te	rekenen.	
Zet	je	wekker	iets	eerder	zodat	je	wakker	kunt	worden.	Of	misschien	wel	zoals	
Petra	deed,	een	wake-up	light	kopen,	zodat	het	langzaam	licht	wordt	een	half	uur	
voordat	je	eruit	moet	en	je	lichaam	dus	langzaam	kan	wennen	aan	het	wakker	
worden.
	
Ga	vlug	aan	de	slag	met	deze	stap.	Zoals	bij	elke verandering moet je de oude ge-

woonte doorbreken,	maar	laat	dat	je	niet	weerhouden.	Denk	aan	het	einddoel:

een relaxte 
ochtend, samen 
ontbijten én met 
een smile de deur 

uit.

Het kan!



ga je het doen?

Adviezen	en	tips	werken	alleen	wanneer	je	er	ook	echt iets mee doet!	Je	moet	in	
actie	komen,	handelen!	Pas	dan	zie	je	écht	het	resultaat.	

Dat	is	ook	de	reden	dat	wij	zelf	zijn	gaan	SKURREN.	Je	groeit	gaandeweg	met	
je	kinderen	mee	op	in	je	eigen	gezin.	Van	vertroetelen	ga	je	naar	verzorgen,	van	
verzorgen	ga	je	langzaamaan	naar	loslaten	en	begeleiden.	

“the best way to 
get something 
done is to 
begin”



En	daar	kan	de	schoen	nog	wel	eens	gaan	wringen.	Jij	wilt	zelf	misschien	weer	car-
rière	maken,	je	partner	is	niet	altijd	op	tijd	thuis,	je	kinderen	moeten	naast	school	
naar	allerlei	trainingen,	clubjes	of	lessen	en	tussendoor	wil	je	ook nog dat gezelli-

ge gezin dat je voor ogen had.	

Al	met	al	drukte	alom	in	jouw	gezin.	Als	moeder	wil	je	dan	vooral	de	basis	zijn,	het	
rustpunt,	maar	ook	de	spil.		Degene	die	het	allemaal	overziet	en	ervoor	zorgt	dat	
het	smooth	loopt.	

En	dat	kan	natuurlijk	ook!	Een	eerste	stap	zijn	onze	tips	om	de	ochtendspits	te	
vermijden.	Deze	helpen	je	al	een	heel	eind	op	weg.	Mocht	je	er	toch	nog	niet	uitko-
men	door	het	toepassen	van	deze	tips	dan	kun	je	ze	eens	met	een	vriendin	overleg-
gen.	Bespreek	bijvoorbeeld	hoe	zij	het	doet.	

Daarnaast	hebben	wij	andere	gratis	checklists	en	lijstjes	die	je	vind	op	onze	site	
www.skur.eu.	Onze	boeken	(in	de	Shop)	zijn	specifiek	gericht	zijn	op	de organisa-

tie en planning van je gezin en je opgroeiende kids.	Op	onze	site	www.skur.eu	
vind	je	veel	informatie	en	tips	in	onze	blogs.	Al	met	al	genoeg	informatie	en	inspi-
ratie	te	vinden	bij	SKUR	voor	jou	en	je	gezin!

Vind	je	SKUR	sowieso	leuk,	zinvol,	hands-on,	down	to	earth,	overzichtelijk	en	prak-
tisch	dan	vinden	wij	het	héél	fijn	als	je	onze	facebookpagina	wil	liken	of	een	bericht	
achter	wil	laten	bij	één	van	onze	blogs.	



alles te doen met volle 
aandacht

We	zijn	aangekomen	bij	de	laatste	stap	(voor	nu).	Eigenlijk	kun	je	deze	stap	niet	
alleen	bij	een	stressloze	ochtend	toepassen,	maar	ook	bij	andere	dagelijkse	momen-
ten	of	bezigheden.	Het	gaat	om bewust omgaan met het moment, het NU,	het	niet	
op	hol	laten	gaan	van	je	gedachten.

Realiseer je echter dat niet elke dag en dus ook niet elke ochtend een 10 scoort 

in	een	mensenleven.	De	stappen	die	jij	zet	zijn	een	goede	basis	om	de	meeste	da-
gen	gestructureerd	en	zonder	veel	problemen	voor	je	hele	gezin	van	start	te	laten	
gaan.

Vaak	is	het	zo,	dat	je	opziet	tegen	die	ochtend.	Je	wil	‘m	zo	snel	mogelijk	achter	de	
rug	hebben	om	vervolgens	naar	je	werk	te	racen	en	daar	aan	de	slag	te	gaan.	Fout!	
Dat	uurtje	samen	in	de	ochtend	is	namelijk	heerlijk.	Ja,	je	leest	het	goed,	het	moet	
fijn	zijn,	genieten,	een	uurtje quality time met de mensen die je liefhebt.

We	horen	je	al	denken,	‘ja,	dag!	daar	heb	ik	geen	tijd	voor,	ik	moet	nog	dit	en	dat’.	
Dat	kunnen	we	ons	goed	voorstellen.	De	dag	die	voor	je	ligt	is	er	naar	alle	waar-
schijnlijkheid	een	met	een	heleboel	taken	en	dingen	die	gedaan	en	geregeld	moeten	
worden,	zowel	op	je	werk	als	in	je	huishouden.	Het	heeft	echter	geen	enkele	zin	om	
al	met	je	gedachten	bij	je	‘werk’	te	zijn	als	je	nog	thuis	bij	je	gezin	bent.

Probeer	als	je	opstaat	je	aandacht	te	richten	op	de	dingen	die	je	NU	doet.	Op	het	
lekker	warme	gevoel	in	je	bed,	op	de	waterstralen	onder	de	douche,	die	heerlijk	
slaperige	kop	van	je	kleine	manneke	of	meiske,	en	de	geur	van	de	koffie.	

Probeer	niet	al	met	je	gedachten	vooruit	te	lopen	en	elke	keer	als	je	toch	verder	
denkt	dan	het	NU,	trek	dan	aan	de	teugels.	Zeg	dan	in	gedachte,	nee,	da’s	voor	
straks,	en	kijk	om	je	heen	wat	er	NU	aan	de	orde	is;	wat	je	hoort,	voelt	en	ruikt.	



Door	de	dingen	te	doen	met	volle	aandacht	zul	je	merken	dat	:
•	 Je	productiever	bent
•	 Je	dus	tijd	spaart	!
•	 Je	een	stuk	minder	gestresst	bent
•	 En	veel	meer	kunt	genieten	van	de	kleine	dingen
	
Ook	hier	geldt	weer	dat:	“oefening baart kunst”.	Het	zal	je	zeker	niet	meteen	
lukken,	maar	probeer	het	met	kleine	stapjes.	Probeer	het	ook	op	weg	naar	je	werk	
in	de	auto;	wees	eerst	met	je	aandacht	bij	het	weer,	de	zon	op	je	gezicht	of	de	re-
gendruppels	op	de	voorruit,	kijk	om	je	heen,	luister	naar	het	gebrom	van	de	motor	
(maar	let	vooral	op	de	weg!).	Pas	daarna	laat	je	je	gedachten	afdwalen	naar	je	ta-
ken	op	je	werk	om	daarna	weer	terug	te	keren	naar	het	NU.	Hoe	vaker	je	dit	oefent,	
hoe	meer	je	zult	merken	dat	je	in	het	NU	kunt	leven.	Dat	is	winst!	Niet	alleen	voor	
de	ochtend	maar	voor	elk	moment	dat	volgt.

“Er zijn maar 2 dagen in het 
jaar Waarop men helemaal 

niets kan doen.

De een is gisteren, 
de ander is morgen.

Dat betekent dat vandaag 
de JUISTE dag is om lief  te 

hebben, te genieten en 
te leven” 



Leef nu!

En nu aan de slag…..

We	hopen	dat	met	deze	stappen	jouw	ochtend	relaxter	zal	verlopen	en	dat	het	jou	
net	zo	veel	resultaat	zal	opleveren	als	dat	ze	bij	ons	hebben	gedaan!

Doordat	wij	zijn	gaan	SKURREN	heeft	het	onze	gezinnen	veel	rust	en	overzicht	
gebracht.	Het	komt	bij	ons	zelfs	nu	voor	dat	we	op	momenten	geen	SKUR-HULP	
checklists	meer	nodig	hebben.	Maar	wat	we	dan	wel	doen	is	als	we	zien	dat	het	ff	
niet	loopt	dan	roepen	we	‘zondag	skurren’;	even samen kijken wat er op de plan-

ning staat, afspraken maken en hulp vragen aan elkaar.	Iedereen	ziet	er	het	
voordeel	van	in.	Het	geeft	ons	zóveel	rust,	doordat	iedereen	weet	wat	er	verwacht	
wordt,	wat	gedaan	wordt,	dat	we	het	samen	doen….er	is	duidelijkheid.		Het	SKUR-

REN is	helemaal	ingebed	in	onze	dagelijkse	levens,	wat	maakt	dat	alles	relaxed,	
samen	en	overzichtelijk	verloopt.		

Dat geeft een héérlijk gevoel! 

We	hopen	natuurlijk	dat	jij	dit	ook	realiseert	met	je	gezin	en	dat	ons	e-Book	een	
mooie	leidraad	en	begin	voor	je	is.	

Is	er	iemand	die	je	kent,	die	ook	een	werkende	moeder	is	van	kinderen	in	de	leef-
tijd	van	7	-	14	jaar,	en	die	óók	handige	en	praktische	tips	wil	ontvangen?	Laat	hen	
dan	weten	dat	zij	zich	ook	kunnen	inschrijven	voor	onze	GRATIS	e-Books	via	
www.skur.eu



handige tools

Wij	hebben	handige	tools	ontwikkeld	waarmee	de	samenwerking	en	structuur	in	
het	gezin	nog	vlotter	zal	verlopen.	Wij	ontwikkelden	o.a.:
•	 de	SKUR-TO-GO	checklist:	Handige	lijsten	(voor	jou	én	je	kind)	die	je	voor	de	
												avond	en	de	ochtend	op	de	juiste	manier	herinneren	aan	alle	dingetjes	die	
												gebeuren	moeten
•	 de	Ochtendplanner:	Een	tijdsplanner	waarmee	je	overzicht	krijgt	wie-wat-
												wanneer	doet	in	de	ochtend
•	 Planners:	Week-weekend-huiswerkplanners	zodat	de	week	voor	iedereen		
												duidelijk	is
•	 Menuplanners:	Wat	eten	we	deze	week?	Handig	om	te	checken	wat	je	ook	
												alweer	ging	koken,	de	kids	weten	precies	wat	er	op	het	menu	staat	én	je	bent	
												voorbereid	
•	 Schooltools:	Diverse	tools	waarmee	je	pubers	gemakkelijk	leren	plannen	en	
												huiswerk	maken
•	 En	nog	veel	meer…

Al	met	al	meer	dan	genoeg	om	SKUR	in	te	voeren	in	je	leven	zodat	jullie	ook	‘100%	
SKUR	Proof’	worden!

De	SKUR	boeken	zijn	verkrijgbaar	via	www.skur.eu	in	de	Shop.



hoe nu verder?

Voor	elke	moeder	geldt	wel	dat	het	gezin	het	meest	dierbare	is	dat	er	is.	Je	wilt	het	
altijd	zo	goed	mogelijk	doen.	Maar	gaandeweg	de	jaren	merk	je	dat	dat	niet	altijd	
even	goed	lukt. En je bent écht niet de enige. 

Vele	moeders	zijn	je	voorgegaan	en	velen	zullen	je	nog	volgen	die	óók	moeten	pas-
sen	en	meten.	Die	ook	net	als	jou	aanlopen	tegen	de	waan	van	de	dag,	de	verant-
woordelijkheden,	de	afspraken,	het	hollen	en	rennen	en	tóch	vooral	de	liefste-grap-
pigste-fijnste-gezelligste	moeder	willen	zijn	met	ook	nog	tijd	voor	zichzelf!	Dat	
willen	we	allemaal,	toch?	

Wij	willen	dat	ook.	Het	is	ons	vrij	goed	gelukt	met	kids	die	voor	hun	leeftijd		zelf-
standig	zijn,	meehelpen,	verstandig	zijn,	zich	verantwoordelijk	voelen	en	prettige	
mensen	zijn	voor	hun	omgeving.	Bij	ons	thuis	is	er	geen	geschreeuw,	weinig	irri-
taties,	duidelijkheid	wie-wat-wanneer	moet	doen…het	loopt	eigenlijk	op	rolletjes.	
En	toch	zul	je	ook	bij	ons	zien	dat	het	niet	altijd	100%	perfect	is.	Dat	zou	een	utopie	
zijn.	Maar	al	met	al	is	het	gezinsleven	relaxed	en	ervaren	wij	vooral	een	teamge-
voel.	

Dat	willen	we	voor	jou	ook.	Want	we	zien	wat	een	rust	het	ons	zelf	brengt	én	de	
kinderen.	Wij	hebben	naast	onze	drukke	banen	ook	nog	tijd	om	SKUR	op	te	zetten	
met	ontzettend	veel	plezier	en	voldoening	en	tóch	blijft	er	genoeg	tijd	over	voor	de	
kinderen,	ons	gezin	en	onszelf.	
	
Voor	nu	bedanken	we	je	hartelijk	voor	je	interesse	in	SKUR.	Heb	je	onze	Facebook-
pagina	al	geliked?	Top!	Oei…nog	niet…Like	je	die	dan	nog	ff?		Thanx!	

Hartelijke	groet,	

Angelique & Petra



volg ons op Facebook www.facebook.com/skur.eu

heb je vragen? Heb je meer uitleg nodig? 
Mail ons op info@skur.eu
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