
 
 

 
 

 

 

Bianca Colijn 

Bianca is getrouwd en heeft kinderen. Vangt op van maandag t/m vrijdag, t/m 12 jaar. 

 

Melissa Howell 

Melissa is getrouwd en heeft kinderen. Heeft ruimte om op te vangen op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Ze heeft een aparte ruimte speciaal ingericht voor het opvangen van de kinderen en 

vangt op t/m 12 jaar. 

 

Ramona van Huizen-Schokker 

Ramona is getrouwd en heeft kinderen. Haar beschikbaarheid is in overleg. Ze vangt op t/m 12 jaar. 

 

Hannie Oostervelt 

Hannie is getrouwd en heeft kinderen, ze woont op een boerderij, er is veel speelruimte aanwezig. 

Hannie vangt op t/m 12 jaar en haar beschikbaarheid is in overleg. 

 

Petra te Riele 

Petra is getrouwd en heeft kinderen. Haar beschikbaarheid is in overleg en ze vangt op t/m 4 jaar. 

Petra heeft bij haar thuis een speelruimte ingericht voor de kinderen. 

 

Bianca Schmidt-Koerhuis 

Bianca is getrouwd en heeft kinderen. Ze vangt op van maandag t/m vrijdag en t/m 12 jaar. 

 

Marja Schuilenburg 

Marja is getrouwd en heeft kinderen. Ze vangt op van maandag t/m vrijdag en t/m 12 jaar. 

 

Martine van Til 

Martine is getrouwd en heeft kinderen. Ze vangt op in overleg en t/m 4 jaar. 

 

Edith van Veldhuizen 

Edith is getrouwd. Haar beschikbaarheid is in overleg en ze vangt op t/m 12 jaar. 

 

Jeanet van der Velde  

Jeanet is getrouwd en heeft kinderen. Haar beschikbaarheid is overleg en ze vangt op t/m 4 jaar. 

 

Harriët Groenwold 

Harriët is getrouwd. Haar beschikbaarheid is van maandag t/m donderdag. Ze vangt op t/m 4 jaar. 

 

Bregje Tellegen 

Bregje is alleenstaand en heeft kinderen. Vangt op van maandag t/m vrijdag. Tijden in overleg. Bregje 

heeft een eigen website www.detelgjes.nl Leuk om eens een kijkje op te nemen. 

 

Kimberly Ten Voorde 

Kimberly is getrouwd en heeft een kindje. Haar beschikbaarheid is in overleg en ze vangt op t/m 12 

jaar. 

http://www.detelgjes.nl/

