Hans Westerkamp
penningmeester
Roos en Beeklaan 69
2071 TB, Santpoort
Tel. 023-383844
Sektie: huishoudkundige hulpverl.

57 jaar, heeft gevaren als stuurman en gezagwoer
der, later ~ocialeakademie gev~lgd,1% nu hoofd sis
afdeling Civiele en technische aangelegenheden I
het Psychiatrisch ziekenhuis te Santpoort Is sekrcTtaris van de onderwijskommiss~e van de FdWCa

Gusta TamsmaBruggerman
sekretaris
Zwaluwstraat 41
3853 CB, Ermelo
Teb 03417-58924
Sektie: onderzoek
en ontwikkeling

Ben 41 jaar en in het gelukkige bezit van een man en
een dikke (bastaard) hond. Heb hu~shoudwetenschappen gestudeerd, ben baanloos en kan dus het
grootste deel van mijn tijd vrij indelen. Was bereid
iedere funktie in het VHN-bestuur te accepteren, behalve die van sekretaris. En wat werd mijn funktie,
Juist. sekretarisl

Margotvan 1
Aardenne
vice-sekretaris
Valentijnstr. 4
5014 KG, Tilburg
Tel. 013-359355
Sektie: institutionele huishoudens

27 jaar, opleidmg THW-groothuishouding aan de
Akademie Diedenoort in Wageningen Is werkzaam
als hoofd huishoudelijke dienst in het Psychiatrisch
Centrum Jan Wier in Tilburg. Hobby's: lezen, musea, film en honden.

Marja Verhelst
PR-koördinator
Oude Eekmolenweg 30a
6706 AP,
Wageningen
VHN-Informatief
en int. kontakten

Zit inmiddels een jaar in het VHN-bestuur en sinds
kort ook in het SVHW-bestuur. Maakte vier jaar geleden de THW-kleinhuishouding af. Was een jaar werkeloos en had dus tijd genoeg om eens aan de overkant van de oceaan te kijken. Werkt nu drie jaar aan
de vakgroep huishoudkunde van de LH en geeft
daarnaast af en toe een kursus ,schriftelijke voorlichting vanuit het ITV in Wageningen. Is een enthousiast laser-zeilster en houdt ervan in de werelddelen rond te reizen.

Joke Hammink
PR-koordinator
Fredrikstraat713
2514 LV, Den Haag
Sektie: voorlichting

Is in 1969 afgestudeerd aan de LH in Wageningen in
de studierichting Landbouwhuishoudwetenschappen (technische richting). Werk! sindsdien bij het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding in De< Haag,
op dit moment als hoofd van de afdeling Publieksvoorlichting. Dit is de afdeling die tot taak heeft om
de voedingsvoorlichting aan degenen die in een
kleinhuishouding leven te verzorgen.
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