Ik ben Jolanda Boekholt-Jeuring; moeder van Dylan en getrouwd met Eddy. Ik ben sinds oktober 2015 lid
van de Oudercommissie.
Ik werk als persoonlijk begeleidster bij Cosis; een stichting voor mensen met een verstandelijke
beperking. Ik werk op de locatie “ de Deel” in Baggelhuizen. Wij begeleiden hier 5 groepen. Wij hebben
een bakkerij; een tuingroep; een thee groep en een creatieve groep; en de keuken groep. Ik werk zelf
binnen de theegroep en de creatieve groep. Binnen de theegroep ben ik het aanspreekpunt voor onze
theeproductielijn. Dit betekent dat wij binnen de groep onze eigen theelijn hebben. De deelnemers
verwerken de thee vanuit de bulken die bij ons binnen komen. Buiten mijn werk mag ik graag lezen;
fietsen; wandelen en creatief bezig zijn.

Ik ben Yvonne Vos-Matthezing (31), getrouwd met Gerwin Vos en moeder van 3 toppers, Twan (5), Nick
(3) en Kyra (1). Wij wonen sinds 1 juli 2016 op onze droomlocatie in Grolloo en zijn druk bezig aan het
verbeteren van de woning ;).
Ik werk 4 dagen in de week bij de RDW, werkzaam op de afdeling Handhaving. In mijn vrije tijd ben ik
druk bezig met mijn gezin, ons huis en onderneem ik graag leuke dingen met vrienden (bioscoopje,
concerten etc).

Ik ben Marieke Schamper-Hietbrink, getrouwd met Floris en trotse moeder van Tessa, Nikki & Fleur.
Ik werk 24 uur in Het ziekenhuis in Assen op de afdeling Neurologie als verpleegkundige, ook ben ik
oncologieverpleegkundige maar doe daar op dit moment niet veel mee.
Voor SGO zit ik in het bestuur van de gymnastiek. En verder probeer ik vooral leuke dingen te doen met mijn
gezin in m’n vrije tijd!

Ik ben Andrea en woon samen met Jurjen aan de Amerweg in Grolloo. In september 2016 ben ik
moeder geworden van Bram en ons tweede kindje is opkomst.
Ik werk in Veendam bij de RDW, op de afdeling tellerstanden-controle en de afdeling betalingen. In mijn
vrijetijd wandel ik graag met Bram en vind ik het leuk om bezig te zijn met klussen in ons boerderijtje.
Hiernaast hobbel ik af en toe nog op mijn paard.

