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Voorwoord
Beste buurtgenoten,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2016. Dat het een mooi jaar mag worden voor ons
allen! Voor u ligt alweer het eerste nummer van 2016.
2015 en de feestdagen zijn voorbij, kinderen gaan weer naar school en de winter lijkt nu
dan echt zijn intrede te willen gaan doen. Er zijn leuke activiteiten geweeste en natuurlijk zullen wij er van een paar, met behulp van de deelnemers, weer verslag doen. Ook
de agenda voor de activiteiten van 2016 voor het Buurthuus vindt u dit blad, met veel
variatie en voor jong en oud. Deze kunt u ook vinden op de Facebookpagina van het
Plaatselijk belang.
Het zou leuk zijn als er in 2016 nog meer buurtgenoten zullen deelnemen, want alleen
met genoeg deelname kan de activiteitencommissie in stand worden gehouden.
Wij zijn enthousiast en zien u graag bij de activiteiten!
Voor nu wensen we u veel leesplezier en tot ziens

De redactie

Op pagina 18 vind u een puzzel waarmee u een
mooie prijs kunt winnen!
Met dank aan
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Tante Stoof!

Strooper - Dekker
Ommerweg 142
7447 RJ Hellendoorn
Mail; administratie@strooperdekker.nl

(Tractor/Heftruck) Chauffeur Oproep kracht / ZZP
Je hebt rijbewijs B of T
Je hebt interesse in de agrarische sector
Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit
Verantwoordelijkheidsgevoel voor product en machines
en
Scholieren gezocht voor vakantiewerk
(periode 01-05-2016 t/m 31-07-2016)
Minimum leeftijd van 14 jaar
Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit
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10 januari

stamppotwandeling

26 februari

schaatsen in de voorjaarsvakantie

9 maart

voorjaarsworkshop

19 maart

palmpaaskar en palmpaasstok versieren

20 maart

palmpaasoptocht dorp Hellendoorn

27 maart

paasvuur

5 mei

fietsen

15 juni

ouderenmiddag

1,2,3 juli

weidefeest

24 september

burendag

29 oktober

Halloween

25 november

bingo

14 december

kerstworkshop

28 december

zwemmen

voor verdere info, houd de informatieborden, facebook en het
buurtschapskraantie in de gaten
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De hobby’s van onze buren
In deze editie onze buurman Jan Schippers
Wist u dat Jan Schippers naast rapporteur, scheidsrechter begeleider én lid van de molestatiecommissie in voetballand ook Numismaticus is?
Of zoals wie ’t hier neumt: munt’nverzamelaar
En dan hoofdzakelijk een verzamelaar van munten die te maken hebben met de oorsprong
van de Nederlandse Gulden.
Het verhaal begint in de tijd dat Jan nog een kleine jongen was. Hij mocht elke zaterdag met
zijn moeder mee naar de kruidenierswinkel van zijn ome Jan Willem aan de Ommerweg en
mocht dan 2 kauwgomballen halen voor een ½ cent.
Toen hij 11 jaar oud was, werd de ½ cent uit de roulatie gehaald. Dit betekende dat 1 kauwgombal plots 1 cent kostte in plaats van 2 kauwgomballen voor een ½ cent.
Dit betekende het einde van deze lekkernij voor Jan, want moeder Schippers vond dit te
duur worden.
Ziet u de overeenkomst met de invoering van de Euro?!
Naar aanleiding hiervan dacht Jan bij zich zelf: maar als deze ½ centen
niet meer gebruikt worden, dan wil ik er daar wel wat van hebben!
En zo ontstond er voor Jan een nieuwe hobby: muntenverzamelaar!
Inmiddels 50 jaar later heeft Jan een bijzondere collectie, die begint bij een 3 gulden munt uit 1818 uit de tijd van Willem 1. Een
“Florijn”, de voorganger van de Gulden. Een “de Unie” van Utrecht uit de 19 de eeuw. een complete collectie van de Guldenserie uit de
tijd van Juliana en Beatrix, tot aan de complete serie uit de nooit in de roulatie gebrachte ECU, de voorganger van de Euro en zo kunnen we nog wel even door gaan!
Een bijzondere collectie is de serie van de 5 koninkrijken: 5 Frank uit de tijd van Leopold de 2 e van België, 5 Franse Frank uit de tijd van
Napoleon de 3de, 1 Pond uit de tijd van Koningin Victoria van Engeland, 2,50 Gulden uit de tijd van koning Willem 3 uit Nederland en
een 5 Mark muntstuk van Wilhelm 2 uit Duitsland. Alles uit de tijd tussen 1850 en 1898!
Jan vertelt van het grote verschil in de manier van betalen. Nu tegenwoordig worden de aanschaffen gedaan met de pinpas. Zo’n 50 jaar terug betaalde men nog
met gouden 5 en 10 gulden munten. Dat is nu niet meer voor te stellen: even naar
de markt met je zak vol gouden munten!
Ook bijzonder zijn de 1 gulden biljetten en de zilverbonnen van 1 en 2,50 gulden
uit 1938 en 1939.
Er was een tekort aan metaal, omdat dit gebruikt werd voor het maken van wapens en kogels. En dus zat er niks anders op, dan om goedkope biljetten te drukken
in plaats van munten te slaan.
En zo heb ik een mooie middag gehad, waar ik veel interessante weetjes, tips en
mooie verhalen heb mogen horen van Jan over de historie van de Nederlandse
Gulden, maar ook over bijzondere buitenlandse munten, zoals de Kookaburra uit
Australië en een hologram verdragsmunt.
Tot slot mocht ik de munten nog even in het echt zien. Daarvoor moesten we dan
wel naar de bank.
Het was heel bijzonder om bijna 200 jaar oud geld vast te houden en de rijke historie erover te horen.
Ik wil u dan ook aanraden om met uw oude en/of vreemde munten zeker eens bij
Jan aan te gaan.
Hij kan u over elke munt alle bijzonderheden vertellen!
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Thuiszorg nodig?
Heeft u verpleging of verzorging nodig,
of advies bij het aanvragen van hulpmiddelen? Wij
hebben goede contacten met huisartsen, apotheek
en andere hulpverleners.
Thuiszorgteam Hellendoorn Noord van
ZorgAccent staat voor u klaar

Grupakkersweg 4.02 - 7447 PD Hellendoorn

Tel: 06 1000 2210 (van 7.00 - 23.00 uur)
Tel: 0900 0678 (24 uur per dag/lokaal tarief)
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Even voorstellen………..
Erna Calkhoven-Schippers
In deze uitgave van het Buurtschoppnkraantie wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Erna Calkhoven-Schippers en sinds augustus 2015 ben ik gestart als adjunctdirecteur van de Jan Barbierschool en heb ik Robbert Flim opgevolgd.
Naast adjunct-directeur ben ik ook betrokken bij de zorg van de leerlingen als Intern Begeleider. Uitdagende en inspirerende functies.
Ik werk 35 jaar in het onderwijs. Begonnen als leerkracht op de Prinses Margrietschool in
Nijverdal en daarna meer dan 27 jaar op de Prinses Beatrixschool, als leerkracht, Intern
Begeleider en adjunct-directeur. Vervolgens ben ik via basisschool De Blenke naar de Jan Barbierschool gekomen.
Met als bijzonderheid, dat mijn grootouders aan de Ommerweg vroeger een kruidenierswinkel hadden en mijn vader in Eelen
geboren is.
De Jan Barbier is een bijzondere basisschool midden in een prachtige landelijke omgeving in de buurtschap Eelen en Rhaan.
Wat een authentiek gebouw is het, met een vol activiteiten bruisend Cultuurhuus er bij in. De contacten tussen het bestuur
van Plaatselijk Belang en de school zijn er volop. Regelmatig is er overleg met elkaar en de verschillende activiteiten, b.v. dammen voor kinderen, bingo, zwemmen, disco worden uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de schoolbevolking.
De initiatieven van samenwerking tussen Peuterspeelzaal “Kleine Jan” en school worden met leerkrachten voor peutergym en
Engels breed gesteund door Plaatselijk Belang. Een uniek concept, waar ik als locatieleider, vol trots mede uitvoering aan mag
geven.
De eerste maanden in mijn nieuwe baan zijn dan ook echt omgevlogen en ik heb erg veel vertrouwen in de toekomst.

5 Januari 2016

BEDANKT! namens Aktief Overijssel
De vluchtelingen welke wij (Aktief Overijssel) 11 dagen hebben mogen verzorgen, zijn
zojuist weer op de bus gegaan richting Veldhoven.
Wat een grandioze ontvangst en hulp hebben ze gehad! Geen ruzies, opstandjes of
onenigheid meegemaakt.
Wat een lieve mensen waren dit!
En wat een inzet van zoveel mensen! BEDANKT ALLEMAAL!
In het bijzonder:
- Albert Heijn, Hellendoorn - Voor hun uitstekende service, al hun extra's wat werd aangeboden en hun inzet!
- Voetbalverenigingen uit Hellendoorn en Nijverdal - Voor het geven van shirt, kousen, voetbalschoenen,
- Speciale vermelding voor Hulzense Boys voor het prima organiseren van een toernooi incl een echte troffee!
- Linedancers uit Lemelerveld voor een heel leuk optreden.
- Hellendoornse "Kleppenbloazers" Wat een feest gegeven
- Jennifer Ewbank voor een spectaculaire show
- Plaatselijke bewoners en Plaatselijke Belang voor het o.a.wassen van kleding
- Gemeentebestuur Hellendoorn
- Rode Kruis
- Wim Goos voor de tennishallen en clinic
- 1001 vrijwilligers
- Emmelie Luiken met haar dansgroep
- DJ Udex van Nico Eikelboom
- Autobedrijf Olthof
- Gezamenlijke kerken
- VELE , VELE ANDEREN.
SUPER BEDANKT
Met vriendelijke groet,
Fred Eikelboom - eigenaar Aktief Overijssel
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Plaatselijk belang
Bij het uitbrengen van dit Kraantie is het jaar 2016 van start gegaan. Een traditioneel mooi moment voor goede voornemens. Ook
het bestuur van het Plaatselijk Belang heeft wat doelen in het vooruitzicht die zij graag gerealiseerd zouden zien en waar dus in
2016 ook aan gewerkt gaat worden.
Eerst een kleine terugblik op het laatste kwartaal van 2015. Ook daarin is van alles gebeurd.
Allereerst is onze voorzitter, Alja Burger, even gestopt met haar voorzitters-activiteiten vanwege haar zwangerschap. Een zwangerschap die trouwens onlangs heeft geresulteerd in een gezonde baby! Alja, Dennis en Chris, van harte gefeliciteerd met Eva.
Alja beheert ondertussen nog wel de Facebookpagina van het Plaatselijk Belang en Arthur vd Woude heeft de voorzittershamer
tijdelijk met verve overgenomen.
Michel Hegeman is erg goed bezig met het opzetten van een activiteitenprogramma voor het Buurthuus en heeft hierbij ondersteuning van enkele buurtgenoten gekregen. Voor 2016 is er al een heel programma! Elders in dit krantje vindt u hier meer over en ook
op de Facebookpagina e/o de website van het Plaatselijk Belang.
De website wordt momenteel ook geüpdatet en is weer helemaal bij de tijd.
Verdere ontwikkelingen zoals de Woonservicegebiedskoppeling met de kern Hellendoorn, veiligheid bij de school, planontwikkeling
m.b.t. een nieuwe camping, alles heeft de aandacht van het bestuur we hopen in alles een goede rol van betekenis voor de buurt te
kunnen spelen.
Ook uw input is belangrijk! Net als uw bereidheid om bepaalde taken voor de buurt te willen uitvoeren. Denk bijv. aan hulp bieden bij activiteiten of ambassadeur zijn straks inzake
glasvezel. Meld u zich a.u.b. bij het bestuur. Een e-mailtje waarin u aangeeft wel eens iets
te willen doen is al voldoende.
De grootste impact van 2015 was toch wel de opvang van ca. 150 vluchtelingen op de locatie van Actief Overijssel. Ook via het bestuur van het Plaatselijk belang werd een beroep
gedaan op hulp aan deze mensen. Naast dat het bestuur zelf diverse taken heeft uitgevoerd, o.a. het ontvangst en het wassen van kleding, zijn we trots te kunnen melden dat we
ook vele mensen bereid hebben gevonden ook wat voor de vluchtelingen te doen. En zeg
nou zelf, wat is nu voor moeite om, bijvoorbeeld, een wasje te draaien voor een gezin dat
op de vlucht is voor geweld? Zeker rond de kerstdagen was dit wel de ultieme uitdraging
van de christelijke boodschap. Mensen bedankt!
Voor 2016 staat een belangrijke item op stapel. Het aanleggen van glasvezel in onze buurtschappen.
De stichting Glashelder, opgericht door de PB’s van Hellendoorn, denkt dit voorjaar het
startschot te kunnen gaan geven. U bent echter daarin de belangrijkste schakel! Er zal voldoende animo bij de huishoudens moeten
zijn voor aansluiting. U gaat daarvoor benaderd worden. Doe dan mee! En overtuig ook uw buurman! Het is een 1-malige kans voor
onze buurschappen, een 2e kans komt er niet. Uw maandelijkse kosten gaan waarschijnlijk hard meevallen en geen glasvezel in de
buurtschappen betekent een minder aantrekkelijk gebied voor nieuwe bewoners met alle leefbaarheidsgevolgen van dien in de
toekomst.
U bent de buurtschap en het Plaatselijk Belang probeert u te vertegenwoordigen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er wat
te vertegenwoordigen blijft.
Het bestuur wenst alle inwoners van Egede, Hancate, Eelen &Rhaan een voorspoedig maar vooral een gezond 2016!
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Bart Moerman

facebook
Wist u dat Plaatselijk Belang een eigen Facebookpagina heeft. Hierop worden interessante nieuwtjes vermeld,
maar ook melding van de Buurthuus-activiteiten. Volg ons op Facebook en u blijft keurig op de hoogte.
Gewoon zoeken op Plaatselijk Belang Egede, Hancate…… enz. en maak ons uw FB vriend.
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HENNY BEDANKT!
In 2015 bestond ons Buurtschopp’n Kraantie 25 jaar. Dat hebben we gevierd met een geheel vernieuwde uitgave
die zowel door de buurtschappen-bewoners als door de adverteerders met enthousiasme is ontvangen. We kunnen niet zonder adverteerders en als we geen lezers hebben hoeven we geen krantje uit te geven, maar vooral
kunnen we niet zonder mensen die zich in willen zetten om drie keer per jaar uw krantje in elkaar te draaien. Als
enige van het eerst uur willen we Henny Grotenhuis bedanken. Vanaf het begin, en dat was nog in de tijd dat alles
handmatig ingevoerd, gedrukt en geniet moest worden, is Henny lid van de redactie. Tijdens een redactievergadering hebben we hier aandacht aan besteed. Henny is met een mooie bos bloemen en een waardebon in het zonnetje gezet. Henny, nogmaals bedankt voor je inzet van 25 jaar en we hopen je nog jaren in het midden te mogen
hebben van onze redactie.

Bent u al lid van Plaatselijk Belang ???
Niet? Dan wordt het nu tijd om dat te regelen. Waarom een lidmaatschap ook voor u belangrijk is?
Samen proberen wij onze buurtschappen levendig en vitaal te houden. Als bestuur van het Plaatselijk Belang (PB) proberen
wij dit door in gesprek te blijven met het bestuur van de gemeente Hellendoorn, oren en ogen goed open te houden voor wat
er leeft in de buurt, een luisterend oor te hebben voor vraagstukken die bij het bestuur op tafel komen te liggen, maar ook
door middel van het organiseren van allerlei activiteiten de betrokkenheid in de buurtschappen in stand te houden. Natuurlijk
kunnen wij dit niet alleen, maar dat wist u allang, om die reden zijn de meesten van u ook aangesloten bij het PB.
Helaas, dit geldt (nog) niet voor iedereen. Nieuwkomers weten soms niet van het bestaan en zo zijn er nog veel redenen te
noemen. Het Buurtschopp’n Kraantie wordt huis aan huis bezorgd, een mooi middel om iedereen te bereiken die nog geen lid
is van het PB. Vanaf 18 jaar kun je lid worden voor slechts € 4,00 per jaar, betaling het liefst d.m.v. automatische afschrijving.
Ondersteun onze vereniging, uw eigen belangen, en wordt lid. Aanmelden kan bij Hans Arends, Knollenhaarweg 2, 7447 PP,
tel. 0548-681199 of hans@arendsinterim.nl.
Meld u nu aan!
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HIER HAD
UW
ADVERTENTIE
KUNNEN
STAAN
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Over Artwou
Mediator / counselor bij vragen van persoonlijk en
zakelijk functioneren
Gericht op persoonlijke aandacht; geen kant klare
oplossingen, maar wel samen op zoek naar wat
voor jou het beste is.
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Nieuws Stichting Glashelder
Zoals u weet is de Stichting Glashelder opgericht door de Plaatselijke Belangen
en de Dorpsraad Hellendoorn en heeft tot doel “ het realiseren van glasvezel in
het buitengebied van de Gemeente Hellendoorn!
Hiervoor waren verschillende mogelijkheden, een eigen netwerk aanleggen in de vorm van
een Financierings
Cooperatie of een Netwerk Cooperatie, of een marktpartij benaderen, b.v. Ziggo , ReggeFiber, of Cogas.
Hierdoor kwam er al snel uit de bus dat een marktpartij het veel goedkoper kon aanleggen dan dat wij een eigen
netwerk zouden aanleggen, zelfs met subsidie. Cogas lijkt voor ons de beste optie kwa kwaliteit, prijs, etc.
Wij zijn nu tot een akkoord gekomen met Cogas, maar het gaat alleen door als het College van B&W een positief besluit
neemt! Dit besluit wordt in de eerste week van februari genomen. Echter Cogas wacht hier niet op en gaat alvast starten met de vraagbundeling. Wij zitten hier in Fase 3, dat betekend dat Wierden en Hellendoorn gelijktijdig word aangelegd en dat de vraagbundeling van Wierden en Hellendoorn ook gelijktijdig start.
Als Cogas gaat aansluiten dan zijn dit de details:
4% geen aansluiting, worden apart uitgenodigd en krijgen een alternatief aangeboden ( vermoedelijk moet er een kleine
bijdrage aan de graafwerkzaamheden worden mee betaald omdat dit het duurste van de operatie is, maar dat weet ik
niet zeker!)
Op 11 februari krijgt iedereen een brief over de info avonden, deze worden op een aantal plaatsen gehouden.
22 – 26 februari zijn de informatie avonden,
Een week later wordt de 4% uitgenodigd.
De vraagbundeling loopt tot 25 april.
Bij een later besluit om mee te doen volgt 239 euro extra aan kosten.
Een ieder krijgt de kabel tot in de meterkast of je nu mee doet of niet, of je moet het niet willen.
Het netwerk wordt alleen aangelegd als 50% meedoet van Wierden en Hellendoorn samen.
Je kunt een snelheid van 1000 Mbit/sec krijgen, dat is wat anders dan je adsl lijntje van 2 tot 8 Mbit/sec.
De kosten zijn 10 euro per maand voor het netwerk , de provider kosten komen hier nog bij op.
Er komen eerst 3 providers op het netwerk waaruit je kiezen kan, dit omdat je anders plat gebeld en gevraagd wordt
door de desbetreffende ISPers, later als het netwerk volledig klaar is komen er meerdere providers bij op.
Je kan elk moment je abonnement opzeggen, dus wil je er weer vanaf en terug naar je oude adsl dan is dat geen probleem. Je kunt je ook later aanmelden als je b.v. nog een contract hebt lopen met Canal Digitaal of zo.
De providers zullen verschillende pakketten aanbieden, b.v. een all-in pakket met bellen, internet en tv samen,
of losse pakketten waaruit je kan kiezen.
Wij hebben zelf Ambassadeurs, deze worden opgeleid in een informatie avond, als er dan nog vragen zijn kun je altijd bij
hen terecht.
LET WEL: de Ambassadeurs hoeven alleen het verhaal te vertellen, niet wat te verkopen.
Er komt een website waarop je je kan aanmelden en kan kiezen uit de verschillende pakketten.
Als alles mee zit wordt er in mei begonnen met het aanleggen.
Dan heeft Cogas besloten om alles ten noorden van het kanaal in fase 4 aan te sluiten, dit is dus een paar maand later
en wordt tegelijk met het buitengebied van Den Ham aangelegd. Dit betekent dus dat Egede later wordt aangelegd!
Zet voor jezelf eens op een rijtje wat je nu aan vaste kosten voor bellen en gesprekskosten hebt, en voor de kosten van
Internet, en de kosten van je TV, b.v. Canal Digitaal voor je satelliet!
Velen zullen nog goedkoper uit zijn en dat alles met een razendsnelle verbinding!!
LET OP: Sluit geen langdurige contracten af, en let op met mensen die langs de deur komen met aanbiedingen
die ze niet waar kunnen maken omdat ze niet op het netwerk zitten.
Er resten vast nog vele vragen, deze kun je dan op de informatie avonden stellen.
Groeten, Jan Podt
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Zwemmen in Raalte

Wij zijn met een groep van 13 kinderen op vrijdag 23 oktober naar het zwembad Tijenraan geweest. We vertrokken vanaf de parkeerplaats van de jan barbierschool om 18:15. Toen we er waren gingen we omkleden en daarna mochten we zwemmen.
Er was een bad die pas 20:15 open ging in dat bad was een duikplank. Er was
ook een glijbaan die heel hard ging daar gingen we super vaak van af.
Halverwege de tijd kregen we patat met ranja.na het eten gingen we weer verder zwemmen. Om 21:00 moesten we eruit, douchen en omkleden. Toen we
allemaal klaar waren met omkleden kreeg iedereen een soft ijsje.
Daarna werd iedereen naar huis gebracht. Het was een fantastische avond.
Geschreven door Sabine grondman.
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Kruiswoordraadsel puzzel en win!

Horizontaal:

Verticaal:

1 grap - 5 levenslucht - 9 gezondheid - 14 land in
Azië met de hoofdstad Teheran - 15 vreemde munt
- 16 vouw - 17 imiteren - 19 niet doen 20 vervolgens - 21 hachelijk - 22 vogel 23 toiletartikel - 25 braaf - 26 orkestleider 28 spinnenweefsel - 31 loodvermiljoen 34 kettingraadje - 35 Ierland - 36 vaarwel 37 gekuifde vogel - 38 bijna loodrecht - 39 zwak 40 korte notitie - 41 bijbelpassage - 42 takje 43 door mest vruchtbaar maken - 45 stap 46 gesloten - 47 vluchtige stof - 50 dunne hoofddoek - 53 lange rij - 55 gelaatskleur - 56 eetcafé 59 koningin - 60 gekheid - 61 dunne twijg 62 muziekinstrument - 63 slotwoord 64 bergruimte voor raketten .

1 olienootje - 2 mondeling - 3 genotmiddel 4 knevel - 5 offertafel - 6 eettafel - 7 lof - 8 de
mensen - 9 nauwe opening - 10 sierplant 11 formele kennisgeving - 12 rondrit - 13 slot 18 tactloos - 21 afgeleefd paard - 24 albe - 25 mail
- 26 Franse modekoning - 27 korte zinspreuk 28 draaibare arm van een molen - 29 Griekse godin - 30 vuilnishoop - 31 volksdrank in ZuidAmerika - 32 lusthof - 33 lot zonder prijs 35 voedsel nuttigen - 38 heimelijk - 40 ruim binnenwater - 43 broekdraagband - 44 opgooien 45 getand muurwerk - 47 gereedschap 48 watergeest - 49 kortschrift - 50 gedorste halmen
- 51 bereide dierenhuid - 52 grappig - 54 een weinig - 56 halsbont - 57 vertragingstoestel -

Win een leuke prijs, beschikbaar gesteld door

Tante Stoof!

Los de puzzel op en vul hieronder de letters behorende bij de nummers in en stuur de oplossing naar
buurtschoppnkraantie@plaatselijkbelang.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer of bel/sms
deze door naar M. Zonnebeld: 06 55 99 65 23
33
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AED’s
(Automatische Externe Defibrilator)

zijn op de volgende plaatsen te vinden

30

Fam. J.H. Schippers
Eelerweg 21
7447 RR Hellendoorn

Fam. Bakhuis
Meerseweg 1
7447 TB Hellendoorn

Aktief Overijssel
Ommerweg 150
7447 RJ Hellendoorn

Buurthuus “Jan Barbier”
Ommerweg 138
7447 RH Hellendoorn

Buurtschopp’n Kraantie

AED-lijst
Onderstaande personen hebben de AED cursus behaald:
Anneke Podt

0548-681513

Ria Thijs

0548-681668

Gerlinde Woudsma en Jarno Winters

0548-681425

Henk Bartels

0546-671403

José Stokvis

0546-671492

Heidi Pot

0548-625866

Jan en Wilma Schuurs

0548-681342

Henk Jansen

0572-301973

Annet Dommerholt

0548-681699

Marrie Helder

0548-681852

Jan Schippers

0548-681346

Anton en Willy in het Veld

0572-331244

Albert Schutmaat

0548-681241

Erik Zandvoort

06-27022378

Henny Grootenhuis

0548-681700

John Hulsman

0572-330553

Ab en Leida Winters

0548-681482

Rinus Heetkamp

0548-654235

Bianka Beverdam

0546-673081

Janet Elshof

0548 656740

Irma Berkenbos

06 15643617

Hebt u ook de AED-cursus behaald en wilt u uw naam toevoegen in deze lijst, stuur dan een mail naar buurtschoppenkraantie@plaatselijkbelang.nl
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