
U kunt op ons rekenen!

Meer weten? 
www.wijzijngbt.nl  
twitter.com/gbtwenterand   
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 
instagram.com/gbtwenterand

Onze kandidatenlijst bestaat uit 30 personen. De eerste twaalf van de lijst 
stellen zich aan u voor. Dit zijn onze kandidaten uit Den Ham, Vroomshoop  
en Geerdijk:

Opgegroeid in Den Ham. Woont daar samen met zijn vriendin Marieke. Ze hebben twee zoontjes. 
Bij de Nationale Politie district IJsselland team Ommen is hij werkzaam als teamchef.  
Hobby’s: mountainbiken, sleutelen aan en rijden in een rallyauto. Organisatietalent zit Bart-Jan in 
het bloed, want ieder jaar doet hij, samen met een groep vrijwilligers, Den Ham en omstreken op 
zijn grondvesten trillen met dance event Save Our Summer.

#4 Bart-Jan Harmsen – Den Ham

Geboren en getogen in Den Ham. Woont daar samen met zijn vrouw Liedy (van de gelijknamige 
schoonheidssalon) en de zoons Justin en Jason. Gerrit is werkzaam bij K.I. Kampen, een  
rundvee-fokkerijorganisatie gevestigd in Dalfsen. Hobby’s: tuinieren, met de hond wandelen, 
volleybal, festival / concert bezoeken en sport kijken. Volgt als supporter de verrichtingen van 
V.V. Den Ham 1. Speelt mee bij het Historisch Schouwspel. Bijzondere vermelding: Gerrit is als 
laatste raadslid beëdigd in het voormalig gemeentehuis in Den Ham, destijds namens CU.

#8 Gerrit Laarman – Den Ham

Geboren in Westerhaar, woont in Vroomshoop. Dini is gehuwd met Theo Beulakker, de beroemde 
Vroomshoopse ex-badmeester van De Zandstuve tevens niet onverdienstelijk schilder.  
Genietend van haar pensioen kan Dini veel tijd besteden aan haar hobby’s lezen en tennis.  
Met gebruik van haar ervaring als docent Engels helpt ze jongeren vrijwillig deze taal bij te spijkeren.

#9 Dini Beulakker - Vroomshoop

Geboren en wonend in Den Ham, is gehuwd en heeft drie kinderen. Geniet van zijn pensioen. 
Hobby’s: politiek, voetbal kijken bij V.V. Den Ham en liefhebber van Hammer natuur en cultuur.  
Is als vrijwilliger actief in de kantine van V.V. Den Ham, zwembad De Groene Jager en is chauffeur 
van de Buurtbus. Frank is reeds vier jaar actief in de steunfractie van GBT.

#10 Frank Stolte – Den Ham

Geboren en getogen in Vroomshoop, ongehuwd. Savannah studeert en heeft daarnaast een 
eigen onderneming; online webshop fashion-express.nl. Hobby’s: basketbal, waar zij bestuurs-
lid en voorzitter is van de activiteitencommissie. Collecteert voor de Hartstichting en helpt bij 
organiseren avondvierdaagse in Vroomshoop. De aanpak en de preventie van het drugsgebruik 
en jongerenhuisvestiging, vindt zij de belangrijkste punten.

#12 Savannah Makkinga – Vroomshoop

Geboren aan de Noorderweg in Vroomshoop, woont daar nog steeds maar nu in Geerdijk  
met zijn vrouw Anita. De Fondsenmakelaar is de naam van zijn bedrijf. Daarnaast werkzaam  
bij ZorgSaam Twenterand. Hobby’s: radio, muziek, alles over zeezender Radio Veronica en  
presenteren Delta FM Sport op zaterdag. Eervolle vermelding: in 2009 won Marcus de ‘Cultuur-
prijs van Twenterand’ vanwege het tot stand brengen van de eerste legale piratenzender van 
Nederland: De Deltapiraat.

#2 Marcus Elzinga - Geerdijk


