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VOORWOORD	TOM	VEERMAN

Dit kon je niet bedenken. 

Als voorzitter had ik mijn eerste jaar wel anders bedacht. Plannen die we als nieuw bestuur 

hadden, moeten bijgesteld dan wel uitgesteld worden. Het bouwen van de nieuwe website loopt 

vertraging op. De jaarvergadering moeten we afzeggen, het geslaagdenfeestje kan geen doorgang 

vinden, even overleggen moet via mail of op minimaal 1,5 meter afstand. Onzekerheid over de 

Don Bosco avond en het aankomend seizoen met de herhalingslessen. 

Helaas maakt de huidige situatie dat we als bestuur voor een aantal zaken een beslissing hebben 

moeten nemen zonder dat dit door de Ledenvergadering geaccordeerd is. Tijdens de 

eerstvolgende ledenvergadering zullen wij deze punten alsnog ter goedkeuring voorleggen. 

Het gaat om de volgende zaken: 

De kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden en staat klaar om gedechargeerd te worden. 

Vragen omtrent de financiële verantwoording kunnen volgend jaar gesteld en beantwoord 

worden. 

Het bestuur heeft besloten dat, na vele jaren van bevriezing en teruglopende advertentie 

inkomsten, de contributie verhoogd wordt naar €30,00. (is per mail al goedgekeurd).        * 

Overigens kan dit bij de meeste ziektekostenverzekeringen gedeclareerd worden.* 

Er is besloten om bij een jubileum geen gebruik te maken van een speldje maar een oorkonde. 

(een gouden speld kost €180)

Willy Willemse, 2e secretaris, is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur 

heeft Natasja Schilder-van der Linde bereid gevonden deze functie per 1-5-2020 over te nemen.

Positief is dat de nieuwe cursisten allemaal geslaagd zijn. Ook zijn er vanuit de vereniging al 

vragen of en wanneer we als EHBO'ers ingezet zullen worden in de opvang. 

Contacten met de gemeente zijn verder aangehaald en mededelingen door de Nationale Bond 

EHBO, Oranje Kruis en Hartslagnu worden verspreid via mail en Facebook zodat de laatste 

aanwijzingen bij iedereen op tijd bekend zijn. 

Omdat nu nog niet zeker is of we in september al van start kunnen, worden nu ook alternatieven 

voor het komend seizoen onderzocht. Zodra er iets meer bekend is worden jullie hierover 

geïnformeerd. De EHBO-diploma's en verlengingen worden toegestuurd.

Dit boekje zou de laatste in gedrukte versie zijn maar vanuit veiligheid en bezorgzekerheid 

hebben we besloten om vooruit te lopen op de toekomstige ontwikkelingen en is dit de eerste in 

digitale vorm die je kunt vinden op de website. 

Tom Veerman

voorzitter



D.B.S.
SCHILDERS VOLENDAM B.V.

Pr. Bernardlaan 1

1131 CG  Volendam

Tel. 0299-323546

Fax 0299-323547

Mob. 06-20504357

INSTALLATIEBEDRIJF BUYS
LOODGIETERSWERK

DAKWERK

RIOLERING

REPARATIE EN ONDERHOUD C.V.

Schoklandstraat 98

1131 LA  Volendam

Tel. 0299-321383

Fax 0299-321384

Maatwerk in plaatwerk

 

www.tolplaatwerk.nl

tel.: 0299 - 36 23 77
fax: 0299 - 36 98 45
info@hmschilder.nl

Boezelgracht 17
1132 PE Volendam
www.hmschilder.nl

 

 Hét adres voor uw bruiloft, feest of partij,

met uw familie,  vrienden, buren of collega's.

Heideweg 1, Volendam, Tel. 0299-367515

Cafetaria

Arnold

Saturnusstraat 28

Volendam

Tel. 364861

Ventersgracht 2
1131 BT Volendam
Tel. 0299 363 317

D. Tol & Zn (Sas)

Buig- en Vlechtcentrale

Morseweg 10

Volendam

Tel. 0299-367853

364341



IN	MEMORIUM	NICO	VAN	DINTER	

Hoe uit iets heel heftigs iets mooi's kan groeien. We hebben Nico bij EHBO Willibrordus leren 

kennen in de nasleep van de nieuwjaarsbrand Volendam. Eigenlijk heel bijzonder dat we dus 

precies weten hoe lang we als EHBO Nico al kennen.

Als echte Rode Kruis mens was hij betrokken bij de organisatie van 

nazorg voor betrokkenen, hulpverleners etc. Ervaringen van jaren 

daarvoor, gestart na de bijlmerramp in oktober 1992 waren hier de 

basis voor. Als nestor van die nazorggroep van het Rode Kruis 

kwamen Gre Veerman en Bert Kap met hem in contact in de dagen en 

weken na 1 januari 2001. Vanaf die periode zijn de contacten met 

onze vereniging steeds intensiever geworden en blijven voort 

bestaan. Contacten die in de latere jaren uitgroeiden tot 

vriendschappen.

Nico is, naast betrokkenheid bij inzetten in het dorp zoals de kermis 

en concerten in de kerk, ook initiator geweest van een nazorg groep 

binnen onze vereniging. Zijn kennis en kunde, opgedaan bij zijn jarenlange werkzaamheden voor 

het Nederlandse Rode Kruis waren hier de basis voor.

Mede op initiatief van Nico werd in 2003, als onderdeel van het opzetten van het AED netwerk, 

een groep van onze leden getraind voor de nazorg van hulpverleners. Een groep die, nu 17 jaar na 

de start van het project, nog steeds actief is en meerdere malen per jaar actief hulpverleners 

benadert voor een goed gesprek na een heftige gebeurtenis.

Nico hielp verder ook regelmatig bij de EHBO inzet bij evenementen. Als echte Rode Kruiser was 

dat voor ons soms wel even wennen dat er iemand was die dingen ter discussie stelde en 

gewoontes wilde wijzigen met als doel de organisatie te verbeteren.

De kwaliteit van de hulpverlening en nazorg stond bij Nico altijd voorop. Dat hielp in de 

discussies en gesprekken daarover, ondanks dat we soms wel eens discussie hadden over het hoe 

en wat in het Volendamse zou passen. Resultaat was meestal dat we het werk beter konden 

organiseren door zijn inbreng. Maar Nico bleef een eigenwijze Rode Kruiser en wij eigenwijze 

Volendamse EHBOers. En dat met veel lol in het werk wat we deden. En toch, Nico integreerde 

toch een beetje tussen al die Volendammers.

We zijn als EHBO Nico ontzettend dankbaar voor alles wat hij heeft betekent. Nico heeft iets 

helpen realiseren waar onze EHBO-ers nog jaren profijt van hebben. Die nazorg helpt om mensen 

actief te krijgen en te houden waarbij ze geholpen worden ook aan hun eigen welzijn te denken.

Namens het bestuur van onze vereniging en onze leden maken we hier een diepe buiging voor.

Bestuur EHBO vereniging St. Willibrordus



WILT	U	EEN	OPLEIDING	VOLGEN?
Onze EHBO-verenigingen biedt haar leden de kans om deel  te nemen aan een opleiding tot 

Kaderinstructeur of Lotusslachtoffer. Hebt u interesse? De vereniging stelt hiervoor geld ter beschikking. 

Mail naar volendamehbo@gmail.com  en vraag naar de voorwaarden.  

LIDMAATSCHAP	VIA	ANDERE	VERENIGING
Bent u via een andere EHBO-vereniging overgestapt naar de onze, geef dan via 

volendamehbo@gmail.com de datum door waarop u uw diploma heeft behaald. Deze datum wordt niet 

meer automatisch aan ons doorgegeven. Bij onze EHBO-vereniging worden personen met een 

lidmaatschap van 20, 35 en 45 jaar in het zonnetje gezet en het zou jammer zijn als dat niet gebeurt.

LET WEL: er dient sprake zijn van een aaneengesloten lidmaatschap bij de vorige vereniging en de onze 

om in aanmerking te komen voor een onderscheiding. Als u uw diploma tussentijds heeft laten verlopen, 

dan begint de telling pas op de datum van het nieuw behaalde diploma.

Het bestuur

DOORGEVEN	WIJZIGINGEN	HEEL	BELANGRIJK!!!
 Is uw adres, telefoonnumer of mailadres veranderd?   Laat het even weten via  

volendamehbo@gmail.com;     Wij sturen o.a. de verlenging van uw diploma naar het bij ons bekende 

adres.  Als wij voor u een kopie van het diploma moeten aanvragen omdat het bijvoorbeeld naar het oude 

adres is gestuurd,  kost dat u minimaal  15 euro  en dat is toch jammer van het geld.  Slechts met één 

mailtje  naar het secretariaat voorkomt  u onnodig hoge kosten.   Ook het  juiste bezorgadres van het 

verenigingsboekje moet bij ons bekend zijn.



ERELEDEN,	HOE	ZAT	HET	OOK	ALWEER

Sinds een aantal jaren hanteren wij voor het Erelidmaatschap de volgende regel:  Ben je 65 

jaar of ouder en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging? Dan ben je  voortaan vrijgesteld 

van de herhalingsverplichting.

Wil je echter het EHBO-diploma geldig houden, dán ben je verplicht om jaarlijks álle lessen 

bij te wonen.  De betalingsverplichting van de contributie komt te vervallen, maar  een 

donatie aan de verenigingskas mag altijd!

Alleen	nog	als	AED/bediener/vrijwilliger	reanimatie	beschikbaar	zijn??

Als je  als erelid niet langer het complete EHBO-diploma geldig wilt houden, maar wél 

beschikbaar wilt blijven als vrijwilliger Reanimatie/AED-bediener, kun je via de 

Reanimatiegroep van  Kaderinstructeur Jaap Zwarthoed wél  jaarlijks de reanimatie-

herhalingsles bijwonen. Aanmelden via jaaptroet@quicknet.nl.

ONZE	ERELEDEN	PER	JULI	2020

Leden, ouder dan 65 jaar en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging, worden tot erelid 

benoemd. Men wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en is vrijgesteld van de 

herhalingsverplichting en contributiebetaling.

De geldigheid van het EHBO-diploma vervalt, wanneer men niet meer actief deelneemt  aan de 

herhalingslessen. Als het diploma vervalt, wordt men ook uitgeschreven als lid van de Nationale Bond voor 

EHBO te Eemnes. Wel blijft men lid van onze vereniging en ontvangt   men 2 x per jaar ons verenigingsboekje.

Henk	 Binken

Lou	 Deen

Cees	 Dijkgraaf

Pim	 Eijlander

Afra	 Jansen Steur

Cees	 Jonk

Willem	 Jonk

Thea	 Kap - v. Wattingen

Jan	 Kemper

Cees	 Keuken

Cees	 Koning

Evert	 Koning

Kees	 Koning (nieuw)

Kees	 Kras

Theo					 Kras

Jannig	 Kroon - Koning

Dick	 Kwakman

Kees	 Meiden, van der (nieuw)

Cees	 Molenaar

Jaap	 Molenaar

Jaap	 Mooijer 

Jaap	 Mossel

Henk	 Nek, van

Jan	 Nieuweboer

Bram	 Pegt

Pauline		 Pegt-Abramski

Jan	 Schilder

Anneke	 Schilder - Steur

Jan	 Schokker

Cees	 Smit

Bruin	 Tol

Cor	 Tol

Nel	 Tol - Kwakman

Aaf	 Tol - Sier

Agie	 Tuyp - Tol

Hein	 Veerman

Jack	 Veerman

Crelis	 Waayer

Jan		 Bont

Jannes		 Prent

Albert		 Schilder

Tini		 Vlaanderen, van

Cees	 Zwarthoed

Maart		 Kras-Zwarthoed

Ben		 Schilder

Piet		 Schilder

Ineke		 Zwarthoed-Schokker



VERLEENDE	U	EERSTE	HULP??
Bel	de	Nazorggroep:		“24	uur	per	dag,	7	dagen	

per	week	bereikbaar”

Zo nu en dan  komen bij het bestuur en het kaderteam 

berichten binnen over EHBO(st)ers die betrokken 

waren bij een hulpverlening.

Op zich is dat al een bijzondere prestatie als je in staat 

bent om iemand in nood te helpen of zelfs het leven te 

redden. Van groot belang is: hoe ga je ermee om?

Als een hulpverlening niet goed is verlopen, of enorm ingrijpend was door zeer ernstige verwondingen of,  in het 

ergste geval, waarbij iemand is overleden, dan kun je een beroep doen op onze nazorggroep. Deze is 24 uur per 

dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zodra je contact opneemt met Gré Veerman of Marga de Boer-Tuip,  is de eerste 

stap al gezet. Het is erg belangrijk om je eigen verhaal te kunnen doen zonder dat iemand daarover oordeelt of 

véroordeelt of je het wel goed hebt gedaan of wat je beter had kunnen doen of laten.

De leden van de nazorggroep zijn speciaal opgeleid om met uw verhaal om te gaan, geheel onpartijdig en zónder 

oordeel.  Zij kunnen je geruststellen of,  indien dat noodzakelijk wordt geacht, verder verwijzen naar andere 

hulpinstanties. Maar belangrijk is: praat erover!! Juist in de eerste uren na een ingrijpende hulpverlening kan dat 

van grote invloed zijn op de verdere verwerking.

De nazorggroep is te bereiken via

Marga de Boer-Tuip Volgervenneplein 7 tel.  361094 / 06- 5094 2192

Gré Veerman  Saturnusstraat 39 tel.  366893 / 06- 5123 4806

Geneert u zich niet, het is juist bijzonder dapper als ook U om hulp durft te vragen!!! Soms worden  hulpverleners 

lastiggevallen, geschoffeerd of zelfs belemmerd in hun werk. Blijf er niet mee lopen, maar praat erover. Zonodig kan 

er zelfs aangifte worden overwogen, want iedereen blijft zowel mondeling als fysiek van de hulpverleners AF!



AVIA	MAREES	INTRODUCEERT	CLUBSPAREN	!

Speciaal voor (sport)clubs en verenigingen introduceert AVIA Marees het zgn. AVIA Clubsparen! 

De leden én alle mensen die een club een warm hart toedragen kunnen middels het AVIA 

Clubsparen geheel GRATIS punten sparen bij AVIA. Deze spaarpunten kunnen door de club 

worden verzilverd bij AVIA Marees en geheel naar eigen inzicht worden besteed.

Clubsparen voor 'EHBO ST. WILLIBRORDUS'  

Tank de 'EHBO ST. WILLIBRORDUS'   clubkas 

vol met AVIA Clubsparen! Hoe? Eenvoudig 

door te tanken én te sparen bij één van de 

AVIA Marees stations. Vanaf heden kun je ook 

Clubsparen voor 'EHBO ST. WILLIBRORDUS'.

Door met z´n allen te Clubsparen voor 'EHBO 

ST. WILLIBRORDUS'    spek je eenvoudig en 

direct onze clubkas. Doe ook mee en begin 

vandaag nog met Clubsparen, want hoe meer 

Clubspaarders hoe hoger de bijdrage van 

AVIA Marees voor onze club.

Hoe	werkt	Clubsparen?

AVIA Marees heeft afgesproken met 'EHBO ST. WILLIBRORDUS' om het Clubsparen ook voor 

'EHBO ST. WILLIBRORDUS'   mogelijk te maken. Vraag dus vandaag nog de speciale Clubspaarpas 

aan bij de sponsorcommissie van de club en gebruik de Clubspaarpas bij elke tankbeurt op de 

deelnemende AVIA tankstations.

Op die manier spaar je automatisch en eenvoudig voor je club. Alle spaarpunten worden direct 

automatisch bijgeschreven op het saldo van de club. Periodiek kan 'EHBO ST. WILLIBRORDUS'   

de spaarpunten verzilveren bij AVIA Marees en het geld naar geheel eigen inzicht besteden.

Voor meer informatie over het AVIA Clubsparen kun je ook kijken op https://avia.nl/clubsparen

Tanken	en	(onbemand)	sparen:

Uniek in Nederland, ook onbemand sparen bij AVIA Marees! Niet alleen op onze bemande 

tankstations kun je sparen maar, alleen bij AVIA Marees, ook op alle eigen onbemande 

tankstations kan gespaard worden. Hierdoor kun je dus ook Clubsparen op onze onbemande 

AVIA tankstations.

Sparen	op	een	onbemand	AVIA	station:	

1) Voer eerst de (Club)spaarkaart in en volg de instructies op de betaalautomaat.

2) Hierna de betaalpas invoeren en volg de instructies op de betaalautomaat.

3) U kunt nu tanken.

4) Kies indien wenselijk na het tanken op de betaalautomaat voor (bon)ticket 

Sparen bij een bemand AVIA station: Geef vóór u afrekent de (Club)spaarkaart af aan de AVIA 

medewerker. 



Met ruim 60 tankstations in de regio is er altijd wel een AVIA bij 

jou in de buurt. 

Kijk op www.aviamarees.nl (menu: AVIA tankstations) voor het 

dichtstbijzijnde AVIA tankstation bij jou in de buurt.

Nb. spaarpunten worden direct bijgeschreven op het saldo van de 

club en staan daarom niet vermeld op de tankbon.

Tot	slot:

Middels het AVIA Clubsparen wil AVIA Marees structureel en 

zonder uitzondering alle clubs en verenigingen in de regio 

ondersteunen. Alle geïnteresseerde clubs en verenigingen kunnen 

zich daarom aanmelden via clubsparen@aviamarees.nl of via 

www.aviamarees.nl

De AVIA Clubspaarkaart is te gebruiken i.c.m. de volgende 

betaalwijzen: Cash, PIN, MTC, Travelcard, Maestro, Eurocard/Mastercard, VISA en XXImo

De club spaarkaart voor de EHBO vereniging is verkrijgbaar via Tom Veerman. 

tom.veerman@gmail.com



HEBT	U	EEN	AED	IN	BEZIT?
Wacht	niet	langer	en	meldt	deze	ook	aan	via	www.hartslagnu.nl

Na een melding bij alarmcentrale 112 over iemand met een hartstilstand/circulatiestilstand, wordt via sms-

berichten een groot aantal AED-bedienaars opgeroepen om een AED op te halen en naar het adres van het 

slachtoffer te gaan. Gelijktijdig krijgt 'n groot aantal personen met een geldig reanimatiebewijs een oproep om 

naar dat adres te gaan, om te trachten het slachtoffer te reanimeren. Het belang van de aanmelding van ALLE 

90 AED-apparaten in Volendam en Edam is dan ook groot!!

Helpt	u	mee??

Ga naar www.hartslagnu.nl en meldt uw AED aan!! Het kan een mensenleven redden! Voor nadere informatie 

kunt u zich ook in verbinding stellen met de coördinator van Hartslagnu.nl  via ehbo.volendam@online.nl. 

Momenteel staan binnen onze gemeente totaal 56 van de 90 AED's aangemeld via www.hartslagnu.nl Hebt u 

een AED in uw bezit? Wacht niet langer en meldt ook deze aan! Het is van levensbelang!

ZELF	UW	GEGEVENS	AANPASSEN
Als het goed is, kreeg iedereen die zich destijds heeft aangemeld bij www.hartslagnu.nl een mail via die organisatie 

waarin verzocht werd om de gegevens te controleren en zonodig aan te passen. Mocht je je eigen inlogcode niet 

meer weten? Geen probleem: op de site kunt u dat aangeven en binnen enkele minuten ontvangt u een nieuwe 

inlogcode.

Kijk aub zélf even op de site en pas uw beschikbare tijden/dagen aan zodat bij eventuele oproepen voor AED- of 

reanimatie-inzet niet onnodig tijd verloren gaat. Uw hulp en inzet kunnen van levensbelang zijn. Bij	voorbaat	

hartelijk	dank	!!!

Hebt u hier nog vragen over? Mail naar de coördinatoren van Hartslagnu.nl:

Ineke Zwarthoed-Schokker via ebho.volendam@online.nl of Hans Schoorl via hans.schoorl@hotmail.nl 

IS	EEN	AED	IN	UW	BUURT	'N	IDEE??

Al vele buurten gingen u daarin voor. Bespreek het eens in uw eigen woonomgeving. Het belang van een 

AED behoeft geen verdere toelichting. Vooral de laatste tijd horen we steeds meer signalen van geslaagde 

reanimaties met behulp van de AED (Automatische Externe Defibrillator) Volendam telt ruim 900 

goedgetrainde personen die ingeval van een slachtoffer met hartstilstand/circulatiestilstand adequaat 

kunnen helpen.

Verdere informatie over de aanschaf van een AED kunt u verkrijgen bij onze penningmeester Hans 

Schoorl via hans.schoorl@hotmail.nl. Ter info: Onze vereniging heeft geen enkel ( financieel ) belang bij 

uw aanschaf van een AED van welke leverancier  of welk merk dan ook. In dit boekje treft u een overzicht 

van AED-locaties binnen onze gemeente. 



verstelbare 
armleuning

verstelbare
hoofdsteun

optioneel:
verstelbare zitdiepte

Carré Wonen & Slapen BV
Julianaweg 137a  |  1131 DH Volendam  |  0299 364 606  |  info@carrewonen.nl  |  www.carrewonen.nl

Mercuur Bouw B.V.
Nijverheidstraat 35D - 1135 GE EDAM

Tel: 0299 321010 - Fax: 0299 321011

info@mercuurbouw.nl - www.mercuurbouw.nl
Postbus 214 - 1130 AE Volendam

Zonnepanelen Volendam
Papaverstraat 24/A
1131 HK Volendam
Tel. 0299 - 320137

info@zonnepanelenvolendam.nl

Metselbedrijf André Tol B.V.
Nijverheidsstraat 35  -  1135 GE Edam
Tel. 06-53217012  -  info@andretol.nl

Sondag en Schilder

Morseweg 45, 1131 PG  Volendam, Tel. 0299-369137 / 363038

Zeevisgroothandel voor al uw verse en diepgevroren vis & haring.

Visgroothandel B.V.

Maatwerk in plaatwerk

 

www.tolplaatwerk.nl

Sportlaan 21 - 1131BK Volendam - Tel.: 0299 350414



OOSTHUIZERWEG 14 - 1135 GH EDAM

 TEL. 0299 372499 - FAX 0299 371648
INFO@JONKSIERBESTRATING.NL

WWW.JONKSIERBESTRATING.NL

Als het echt goed moet!

Stationstraat 5
1131 ZN  Volendam

Tel. 0299-363 596
Fax 0299-369 506

de Stient 19
1132 BE Volendam

Telefoon 0299 367145

H. KOEK & Zn. B.V.

Sloop- en Grondwerken

Oorgat 6
1135 CR  EDAM

Telefoon 0299-371785

Dieselstraat 7 - 1131 JZ Volendam
Postbus 197 - 1130 AD Volendam

Tel.: 0299 367004 - Fax: 0299 368094
Email: info@vloeren-volendam.nl

UTILITEITSBOUW          BETONBOUW

WONINGBOUW         KRAANVERHUUR

De Toek  4  -  1131  PB   Volendam
Tel.:  0299-398139  -  Fax:  0299-398131  -  info@vandijkvolendam.nl

VISGROOTHANDEL

M. de Groot & Zoon BV

Morseweg 51, 1131 PH  Volendam, Tel. 0299-361366

Julianaweg 190 - 1131 DL  Volendam
Postbus 30 - 1130 AA  Volendam

Tel. 0299 - 399960 - www.devooruitgang.com



WORDT	UW	WONING	EEN	EHBO-POST	?

In enkele buurten zijn nog geen verbandposten. 

Is dat misschien in uw omgeving? In de wijken rondom het tennisveld 

en bij het zwembad zijn niet veel verbandposten te vinden terwijl dat wel enorm kinderrijke buurten zijn. 

Wacht	niet	langer	met	aanmelden!!!

Het kost u niets. De goedgevulde verbandtrommel wordt bij u thuisgebracht en het bordje aan de 

voorgevel geschroefd. Aarzel niet en geef uw adres door. Er komt heus niet elke dag iemand bij u aan de 

deur met verzoek om te helpen, maar als het nodig is kunt u in elk geval de nodige eerste hulp verlenen 

en misschien zelfs een mensenleven redden!!       

Het	bestuur	is	altijd	op	zoek	naar	nieuwe	beheerders	m/v	voor	een	verbandpost.

Aanmelden kan via volendamehbo@gmail.com.

33	VERBANDPOSTEN	IN	VOLENDAM

Op dit moment zijn er 33 verbandposten op diverse locaties in Volendam. Daarentegen  

slechts twee in Edam.  Recentelijk hebben 6 EHBO-leden in Volendam hun post “teruggegeven”.

Wij danken allen heel hartelijk voor hun jarenlange inzet en bereidwilligheid om, soms bij nacht en ontij, 

eerste hulp te verlenen!!



D.B.S.
SCHILDERS VOLENDAM B.V.

Pr. Bernardlaan 1

1131 CG  Volendam

Tel. 0299-323546

Fax 0299-323547

Mob. 06-20504357

Behang - Wandbekleding - Schilderwerken

F. Smit
G. Heringstraat 19
1132 VL  Volendam

Tel./Fax: 0299-366404
Mobiel 06-51258257

E-mail: Flyingpainters@wanadoo.nl

info@vabafbouwgroep.nl
T: 0299 – 748 521

Kwakman Volendam BV

Hyacintenstraat 38 - 1131 HW Volendam

Postbus 59 - 1130 AB Volendam

Tel. (0299)-374268 - Fax (0299)-372384

www.kwakmangroep.nl 

Bokkingstraat 11, 1131 CJ, Volendam, 

Tel.:0299-399939, Fax:0299-399940

www.nieuwleven.nl

Julianaweg 149
1131 DH  Volendam

Tel. 0299-363597
Kleine Kerkstraat 22

1135 AT  EDAM

Tel. 0299-371572

www.sasbloemiste.nl
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