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este lezers van Zaniah! 
 
 

 
 
Met blijdschap en gepaste trots kan ik u melden dat nu eindelijk de eerste uitgave gereed ligt van het boek "De 
Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing". Dit moment komt "toevallig" samen met de 25e afle-
vering van Zaniah (voorheen de Astrologische Nieuwsbrief), maar wat is toeval? In beide opzichten is dit dus 
een feestelijke gebeurtenis waarbij ik eerst even een overzicht geef van de gebeurtenissen rond dit E-magazine 
dat in augustus 2008 werd "geboren". 
 
Het idee was dat een "astrologische nieuwsbrief" een extra, gerichte informatiebron zou zijn naast de enorme hoeveel-
heid informatie op mijn website. De website bevat – omgerekend naar kantjes-A4 – zo'n 1800 bladzijden aan lessen, 
artikelen, horoskoopbesprekingen, producteninformatie, boekbesprekingen, uurhoekastrologie, klassieke astrologie, 
etc., etc. In feite is dit ruim voldoende om iedere astrologische behoefte te bevredigen. De Astrologische Nieuwsbrief, 
zoals de uitgave toen nog heette, bevatte redelijk veel actualiteit afgewisseld door boekbesprekingen en tip en trucs bij 
het programma Newcomb om de gebruiker ervan enkele praktische tips te geven. Snel kwam daar al een serie bij over 
uurhoekastrologie die tot op heden voortduurt en diverse andere rubieken volgden daarna. 
 

 
 Na anderhalf jaar gratis te zijn geweest, werd de Astrologische Nieuwsbrief in januari 2010 

   omgedoopt tot Zaniah en werd dit tevens een betaald abonnement voor 25 euro met 7 à 8  
  uitgaven per jaar. Deze prijs is tot op heden dezelfde gebleven en dat zal voorlopig ook nog 

wel zo blijven. Het ledenbestand daalde echter drastisch door de invoering van het betaalde 
abonnement, maar langzaam stijgt het aantal abonnees weer en weten de mensen te waarderen  
dat inhoudelijke kwalitatieve kennis niet zomaar gratis kan zijn. Zaniah lijkt momenteel een  

     van de weinige astrologische magazines te zijn met een kwalitatief hoog (volgens sommigen te  
hoog) gehalte aan astrologische les- cq. studiestof. Aan zowel de klassieke- als de moderne astrologie wordt aandacht 
geschonken, maar altijd overheerst de "no-nonsense": geen gezweef, geen veronderstellingen, maar doorgaans be-
proefde methoden met voldoende voorbeelden en bewijsmateriaal. Astrologie moet men kunnen bewijzen, anders heb 
je er niets aan. Ik ken veel mensen die de afgelopen jaren het spoor volledig bijster zijn geraakt, omdat ze verkeerd 
begonnen zijn en/of doordat ze zijn "vastgeroest" in onbevredigende methoden waar zij geen afstand van kunnen en/of 
willen nemen. 
Er staat zéér veel onzin in de boeken die de afgelopen 30 jaar zijn uitgegeven, uiteraard de uitzonderingen daargelaten. 
Met name de New Age heeft veel schade aangericht omdat zo'n beetje alles werd geloofd dat geschreven werd. Van 
reïncarnatie door Maanknopen en Pars Fortuna, invloeden van Zwarte Maan en Zwarte Zon tot invloeden door rond-
vliegende brokstukken zoals de vele duizenden meteorieten. En nog steeds vinden dergelijke boeken veel aftrek bij de 
goedgelovige gemeenschap. Maar waar blijft nu eigenlijk die "zielige" oude klassieke astrologie? Waar blijft de kennis 
van de Vaste Sterren, van dag- en nachtplaneten, van sect, van essentiële- en accidentele waardigheden en noem de 
talrijke mooie juweltjes uit een oud verleden maar op. 
 
Evenzeer kunnen wij ons afvragen wat wij echt weten over de moderne planeten Uranus, Neptunus en 
Pluto. Hoe werken ze nu echt? Zijn wij in staat om voorspellingen te doen die controleerbaar 
zijn, zonder altijd maar terug te kijken, want "achteraf voorspellen" kan iedereen, het 
zogenaam "hinein interpretieren". Zaniah probeert al deze vragen te beantwoorden door (1) 
ruime aandacht te schenken aan de klassieke astrologie, de lange serie over het Pars Fortuna is 
daar een voorbeeld van, evenals de serie over uurhoekastrologie die stevig gebruik maakt van 
vele concepten uit de klassieke, Hellenistische astrologie. 

B 
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Maar ook door (2) de moderne astrologie te gebruiken, inclusief de planeten Uranus, Neptunus en Pluto,  waarmee zeer 
concrete zaken kunnen worden beschreven en waarmee voorspellingen op datum kunnen worden gedaan. De recente-
lijk gestarte serie over de interpretatie van de horoskoop heeft inmiddels enkele zeer treffende en veelal schokkende 
zaken laten zien, waarvan veel zaken op datum gebeurden. Het door de auteur gehanteerde min-1-systeem dat hij leer-
de van zijn oud-leermeester J.B. Gieles en waarvan hij nooit heeft afgeweken in de afgelopen 30 jaar is erg succesvol 
gebleken. Het geheel is één consistent systeem, met één sleutel voor de progressies en directies, met gebruikmaking 
van de moderne planeten én met gebruikmaking van de klassieke Vaste Sterren en de declinaties. J.B. Gieles heeft er in 
zijn zeer lange astrologische carrière van 40 jaar en na 40.000 horoskopen een zeer fundamenteel systeem neergezet dat 
het verdient om gevolgd te worden. Géén te pas en te onpas gebruiken van transits, solaars, lunaars en wat al dan ook. 
Gewoon één consistent systeem blijven hanteren en vooral veel oefenen en zichzelf verbeteren door intensieve studie. 
 

 
Zaniah probeert ook door (3) gebruik te maken van een computerprogramma om de  

  nauwkeurigheid van de berekeningen zo groot mogelijk te maken. De door de auteur  
 ontwikkelde programma's Newcomb versie-2, -3 en –4 bieden allemaal een nauwkeurigheid 

tot ca. 0,1 tot 0,003 boogseconden in het tijdvak 500 – 2500 na Chr. Dit is tot stand gekomen 
na een intensief onderzoek gedurende 10 jaar naar de beweging van de hemellichamen. In 
samenwerking met Franse astronomen van het Bureau des Longitudes in Parijs heeft uw  

      auteur de meest nauwkeurige formules bewerkt en getest met vele tienduizenden afzonderlijke  
tests die vele dikke ordners met resultaten hebben opgeleverd. Zelfs voor de grillige Maan is een nauwkeurigheid van 
0,05 boogseconden bereikt in het tijdvak 1600 – 2400. Het gebruik van dit computerprogramma wordt natuurlijk door 
uw auteur gepropageerd, hoe kan het ook anders voor een volledig eigen ontwikkeling (geen Swiss Ephemeris). 
 
Zaniah probeert ook (4) terug te gaan naar wat de Ouden schreven en dachten. Dit gebeurt door middel van boekbe-
sprekingen van vertaalde klassieke werken. Daar vinden wij de echte geheimen, waarvan veel verloren is gegaan door 
verkeerde vertalingen en interpretaties van de oude teksten. De grote knappe koppen van deze tijd met kennis van as-
trologie én van talen (Robert Schmidt, Robert Hand, Benjamin Dykes en  James Herschel Holden om enkelen te noe-
men) hebben érg veel bijgedragen aan de huidige kennis over hoe de Ouden de zaken astrologisch bekeken. Hiervoor 
moeten wij veel respect opbrengen, vind ik. Mijn eigen bijdrage is om dergelijke werken onder de aandacht te brengen, 
zoals ook op de website gebeurt middels boekbesprekingen en artikelen die deze leer proberen toe te passen. Het pro-
gramma Newcomb is vaak mee-ontwikkeld aan de hand van dergelijke boeken. 
 
 
Er is nog ontzettend veel leerstof te delen in Zaniah. Ik heb genoeg ideeën voor de komende 
jaargangen en als ik de gelegenheid blijf hebben om mijn inzet te geven, zal Zaniah dit soort 
interessante onderwerpen blijven herbergen. Zaniah is gemiddeld 20 tot 25 bladzijden "dik" 
en doorgaans vindt u hierin 5 of 6 grote artikelen. Dit is ongeveer het maximum dat ik zelf 
kan produceren bij een frekwentie van 7 of 8 afleveringen per jaar. Daarnaast ben ik druk bezig 
met de ontwikkeling van het programma Newcomb, heb ik af en toe enkele consulten, komen er 
steeds enkele nieuwe zaken bij op de website en…heb ik nog steeds een overvolle dagbaan, waarbij 
ik vrijwel altijd van 's ochtends half 5 tot 's avonds 6 door het  werk opgeslokt word inclusief 3,5 reisuren per dag. Is er 
dan nog ruimte voor een gezin? Oja, dat kan nog ook nog, al "lijden" zij er wel onder en daar met ik zelf goed op blij-
ven letten. Men werkt om te leven, soms leeft men om te werken. Bij mij is het van beiden een mix, waarbij ik de gou-
den formule nog niet gevonden heb. Net als in de astrologie blijf ik zoeken naar een goede balans, met Weegschaal als 
ascendant. 
 
Uw auteur  
 
 
Johan Ligteneigen 
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Het boek “De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing” 
 
 
Inleiding 
 
In ongeveer dezelfde tijd dat het idee voor een astrologische nieuwsbrief ontstond (zomer 2008) kwamen ook de eerste 
ideeën op om een boek te gaan schrijven over de Vaste Sterren in de astrologie. Het is opmerkelijk dat nu beide zaken 
tesamen komen: het jubileumnummer van Zaniah en de uitgave van het boek. In de zomer van 2008 werden de eerste 
30 bladzijden geschreven en daarna werd het stil, want er moest ook veel literatuur gelezen worden. Om de Zon, Maan 
en de planeten in de constellaties te visualiseren, moest ik een geheel nieuw onderdeel programmeren in de software 
van het programma Newcomb. Om de constellaties in de tijd zichtbaar te maken en ook de eventuele veranderingen in 
de vorm van de constellaties te kunnen beschrijven, is een groot deel van de tijd van uw auteur in het programma ge-
stoken. Dit bracht met zich mee dat het schrijven van het boek pas aan het einde van 2009 kon worden voortgezet, want 
tevens kwam het programma Newcomb Versie-4 gereed in de zomer van 2009 en daaraan is ook erg veel tijd besteed. 
Over de voortgang van het boek is herhaaldelijk in de afleveringen van Zaniah aandacht besteed en u heeft de voort-
gang tussentijds kunnen volgen en nu is daar dan eindelijk het boek!! 
 
 
Boekinformatie 
 
U treft hier de afbeeldingen aan van de voor- en achterkant van het boek. De informatie op de achterzijde is een hele 
korte samenvatting van de inhoud van het boek. 
 

   
 
De volledige tekst op de achterzijde van het boek luidt: 
“…De auteur neemt u mee op reis door de sterren en de constellaties die zich al duizenden jaren aan de hemel vertonen 
en die eeuwenlang voor astrologen een onderwerp van interesse of fascinatie zijn geweest. De pogingen om al deze 
sterren en constellaties op de een of andere manier te catalogiseren worden uitgebreid behandeld en vormen de opmaat 
naar het grote onderdeel Constellaties. Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een 
berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer 
veel voorbeelden van de horoskopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constella-
ties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke 
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sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5 
te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van 
zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van 
sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook 
hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren 
gedaan. Dit zeer uitgebreide boek bevat zo goed als alles wat men denkt te kunnen weten over de vaste sterren en de 
constellaties binnen de astrologie….”. 
 
Via onderstaande link kunt u een uittreksel opvragen in PDF-formaat van het boek. Van bijna elk hoofdstuk in het boek 
is een klein stukje opgenomen in de collage. 
De link:  http://home.kpn.nl/ligteneigen3/extract.pdf 
 
Samengevat zijn hier nog eens alle gegevens van het boek: 
 
Titel  De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing 
Auteur  Johan Ligteneigen 
Datum  April 2011 
ISBN  978-1-4475-3337-5 
Bladzijden 424 
Afmetingen 18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm 
Gewicht 910 gram 
Uitgeverij www.lulu.nl 
Taal  Nederlandstalig 
Prijs  38,00 euro, excl. verzendkosten 
 
 
Bestelwijze 
 
Er zijn twee manieren om het boek te bestellen: 

1. Via de uitgeverij www.lulu.nl 
2. Via uw auteur 

 
Beide manieren worden hieronder nader uitgelegd. 
 
Bestellen via www.lulu.nl 
 
Nadat u het adres in de Internet Explorer heeft ingetypt, gaat u helemaal naar beneden in het scherm om de taal op Ne-
derlands te zetten en de valua in Euro, zie het voorbeeld: 

 
 
Daarna gaat u weer helemaal naar boven in het scherm en kunt u zoeken op de boektitel of op de auteursnaam. 

 
 
U krijgt dan het boek in beeld met de daarbij behorende informatie. 
U koopt bijvoorbeeld 1 exemplaar. Voeg dit boek aan het winkelwagentje toe, zie het voorbeeld hieronder. 
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Ga naar de kassa om het af te rekenen. 

 
 
Bij de kassa kunt u uw eigen betaalmethode invoeren en daarna de transacite afhandelen. U moet wel eerst GRATIS lid 
worden van Lulu. Dat gaat heel eenvoudig door uw mail en een wachtwoord in te voeren. Ik heb dat heel vroeger ook 
gedaan toen ik een boek over Delphi bestelde en het gaat allemaal probleemloos. 

 
 
Misschien krijgt u een welkomst kortingscode, maar dat is niet zeker. Hierna kunt u bij de kassa uw boek afrekenen 
volgens twee manieren: 
- Via Paypal, als u daar bij bent aangesloten; 
- Via een Creditcard, u kunt op een veilige manier betalen. 
- Helaas is Lulu niet aangesloten op Ideal-betaling en ook kunnen bankoverschrijvingen niet gedaan worden. 
 
Als het dan zover is om af te rekenen, kunt u nog de verzendmethode bepalen: snelle zending of gewone zending, maar 
bij snelle verzending moet u meer betalen. De verzendkosten bij Lulu zijn aangegeven in onderstaande afbeelding: 
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NB: 
- Lulu drukt de boeken op bestelling. Zij houden geen voorraad aan, dat is natuurlijk prettig voor Lulu en zo kunnen 

andere kosten worden gereduceerd.  
- Als u bij Lulu bestelt, ligt de verantwoordelijkheid voor de verzending bij Lulu en NIET bij uw auteur. U betaalt aan 

Lulu en NIET aan de auteur. Uw auteur krijgt een royalty over elk verkocht boek, dat is logisch want uw auteur 
heeft tot op heden zonder betaling aan het boek gewerkt. 

 
 
De tweede mogelijkheid is om het boek bij uw auteur te bestellen 
 
- U maakt het totaalbedrag over op het gironummer van uw auteur: 755992296 tnv. J. Ligteneigen – Almere 

Voor betalingen uit het buitenland: IBAN = NL28INGB0755992296 en BIC = INGBNL2A 
Het totaalbedrag bestaat uit 38,00 € voor het boek plus de verzend- en afhandelingskosten. 
 

- Verzend- en afhandelingskosten voor leveringen in Nederland: 1 stuks = 3,00 euro – brievenbuspost. 
-          "                "              "        voor leveringen in Nederland aangetekend: 1 stuks = 7,00 euro – brievenbuspost. 
-          "                "              "        voor leveringen in Nederland: 2-10 stuks = 7,00 euro – pakketje 
-          "                "              "        voor leveringen in Nederland: aangetekend 2-10 stuks = 8,50 euro – pakketje 

 
- Verzend- en afhandelingskosten voor leveringen naar België: 1 stuks = 9,00 euro – brievenbuspost. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: aangetekend: 1 stuks = 10,00 euro – brievenbuspost. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: 2 stuks = 13,00 euro – pakketje. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: aangetekend 2 stuks = 15,00 euro – pakketje.  
-          "                "              "        voor leveringen naar België: 3-5 stuks = 20,00 euro – pakketje. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: aangetekend 3-5 stuks = 27,00 euro – pakketje. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: 6-10 stuks = 25,00 euro – pakketje. 
-          "                "              "        voor leveringen naar België: aangetekend 6-10 stuks = 27,00 euro – pakketje. 
 
 

Boekleveringen vanaf 5 mei 2011 
 
NB: 
- Geeft u nu alvast uw bestelling op plus de daarbij behorende betaling. Uw auteur kan de flinke bestelkosten en de 

voorraad onmogelijk zelf bekostigen. Een kleine aanvangsvoorraad ligt reeds klaar voor de eerste bestellers en kan 
direct worden geleverd met een korte levertijd van 2 dagen (België ca. 5 dagen) na ontvangst van uw betaling. De 
rest van uw bestellingen wordt direct bijbesteld bij de leverancier en het zijn deze leveringen die vanaf 5 mei gaan 
plaatsvinden 
 

- U kunt bij uw auteur bestellen via een bankoverschrijving. 
- Uw auteur houdt een bescheiden voorraad aan waardoor de levertijden aanzienlijk korter kunnen zijn dan wanneeer 

u via Lulu bestelt. 
- Bij het boek wordt een factuur geleverd, echter zonder BTW, want de auteur is geen ondernemer, ook niet voor de 

BTW (kleine ondernemersregeling).  
- Indien u dit wenst, kan het boek aangetekend worden verzonden, de verzend- en afhandelingskosten zijn dan hoger, 

zie de lijst met tarieven hierboven voor het jaar 2011 (wijzigingen voorbehouden). 
- Leveringen onder rembours en leveringen "op rekening" worden niet gedaan. 

 
- Voor boekhandels is het mogelijk om het boek vanaf medio juni / eind juni 2011 te bestellen via de reguliere kana-

len. Het boek met ISBN is dan opvraagbaar via alle gangbare registers van de groot- en kleinhandel. Het boek zal te-
gen die tijd ook bestelbaar zijn via www.amazon.com , Baker & Taylor en Barnes & Noble. 
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Speciale actie 
 
 
Om het boek een beetje te promoten heeft uw auteur de volgende aantrekkelijke aktie voor mensen die het boek warm 
willen aanbevelen bij anderen. 
 
Als u twee tot vijf personen kunt vinden die het boek ook willen kopen en dit ook daadwerkelijk doen, dan krijgt u 
voor elke kopende persoon  5 euro retour op uw bank- of girorekening. Hiervoor dienen die twee personen duidelijk 
in de overschrijving te zetten: "via heer-X" of "mevr-Y", waarbij X of Y uw echte naam is. De heer-X of mevrouw-Y 
moet dit plan ook doormailen naar de auteur. 
 
 
 
Recensie-exemplaren 
 
Als u het boek wilt ontvangen om er een recensie over te schrijven, dan kunt u het boek aanschaffen tegen de normale 
prijs van 38 euro excl. verzendkosten. Als tenminste twee mensen het boek hebben aangeschaft naar aanleiding van de 
recensie, dan krijgt u 38 euro retour op uw bank- of girorekening. Hiervoor dienen die twee personen duidelijk in de 
overschrijving te zetten: "via heer-X" of "mevr-Y", waarbij X of Y de echte naam is. De heer-X of mevrouw-Y moet 
de recensie met vermelding van de uiteindelijke plaatsing en een bewijsexemplaar eerst doormailen naar de auteur. 
 
 
Ik denk dat de belangrijkste zaken zijn vermeld rondom de uitgave van het boek "De Vaste Sterren in de Astrologie, 
een praktische toepassing". Ik hoop van ganser harte dat het boek bij u in de smaak zal vallen. Er is erg veel tijd in 
gestoken. Een vervolg komt er nog in de vorm van het programma Newcomb Versie-5 dat medio september 2011 zal 
verschijnen en dat o.a. het onderdeel Constellaties zal bevatten  waarmee in het boek zo veelvuldig is gewerkt. 
 
Uw auteur 
 
 
Johan Ligteneigen 
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Advertenties door de auteur 
 
 

Astrologische computerprogramma’s 
Naam Prijs Info 

Newcomb versie-2A  40 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

   
Newcomb versie-3 met 
1 demo-CD met 6 uur 
beeld en geluid 

80 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Demo CD van New-
comb versie-3 

10 € * Zie de uitgebreide info 
op de website 

   
Newcomb versie-4 met 
2 demo-cd's met 13,5 
uur beeld en geluid 

140 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Demo CD van New-
comb versie-4 

10 € * Zie de uitgebreide info 
op de website 

   
Demo-CDs van versie-3 
en versie-4 samen 

15 € ** Zie de uitgebreide info 
op de website. 

Astrologische lesboekjes 
Naam Prijs Info 

Berekenen en intekenen 
van een horoskoop, incl 
tabellenboekje 

22,50 € Zie de tekst op de web-
site bij onderdeel pro-
dukten. 

Astrologie voor begin-
ners: interpretatie. 

15 € Zie boven. 

“De 12 tekens van de 
dierenriem”. Een com-
pilatie van eerder ver-
schenen eigen internet-
pagina’s. 

15 € Zie boven. 

 
* = 12 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto. 
** = 17 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto. 
 

 
 
 

Consulten en overige diensten 
Naam Prijs Info 

Voorlopige horoskoop = 
1e consult. 

100 € Zie de zeer uitgebreide 
webpagina over consul-
ten. 

Correctie geboorteuur 
(uit het 1e consult) en 
uitgebreid 2e consult. 

140 € Zie boven. 

Verlenging horoskoop 
na 1e of 2e consult. 

50 € Zie boven. 

Aanvullend consult 
tussentijds. 

50 € Zie boven. 

Horoskooptekening met 
grafiekjes zonder con-
sult. 

15 € Zie boven. 

Horoskoop als kraam-
kado. 

50 € Idem als horoskoopte-
kening met grafiekjes, 
e.d., maar tevens met 
een 5 pagina’s tellende 
analyse en enkele voor-
spellingen. 

Astrologisch E-Magazine Zaniah 
Het E-magazine komt 7 
of 8 keer per jaar uit 

25 € Prijs per jaar. 
Diverse ingangsdatums 

Per jaargang kunt u zich abonneren met ingang van een be-
paald nummer. 
U abonneert zich 
vanaf Nr. 1 

Abonnement loopt van nr.1 tot nr.1 het 
jaar daarop. U ontvangt per mail alle 
Zaniahs vanaf nr.1 in het lopende jaar  
tot het lopende nummer. Geldt niet 
voor Paypal abonnementen, die gaan in 
vanaf de betaaldatum. 

U abonneert zich 
vanaf Nr. 2 

Abonnement loopt van nr.2 tot nr.2 het 
jaar daarop. U ontvangt per mail alle 
Zaniahs vanaf nr.2 in het lopende jaar 
tot het lopende nummer. Geldt niet 
voor Paypal abonnementen, die gaan in 
vanaf de betaaldatum. 

Enzovoorts….. Enzovoorts….. 
 
 
• De meeste bestellingen kunt u ook doen via on-line betalin-

gen op de produktenpagina van de website met mogelijkhe-
den om te betalen via PayPal of een creditcard.. 
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ProduktenNED.html 
 
 

• Homepagina van de astrologische website: 
http://home.kpn.nl/jligteneigen/index.html 

 
• Meer informatie over het E-magazine Zaniah, zoals abonne-

menten en oude nummers, zie de website: 
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ServicePaginaNL.html 

 
 
Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Almere. 
Voor het buitenland: 
IBAN: NL22INGB0005359262 
BIC: INGBNL2A 


