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De Oudercommissie van KDV De Hummeltjeshoeve  Ameide stelt zich aan je voor: 

 

Ilja  van Driest - Voorzitter  

Mijn naam is Ilja van Driest en ik woon 12 jaar in Ameide, met Jan Kool. 

We hebben samen twee dochters: Jolie  2011) & Kaja (2013). Ik werk als 

radiodiagnostisch laborante in het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem. 

Naast mijn gewone werkzaamheden zit ik in de  stralingsbeschermings-

commissie, die alles wat betreft röntgenstraling in de gaten houdt. In 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, te tuinieren of iets 

gezelligs te doen met familie en vrienden. Ik ben vanaf het allereerste 

moment van Hummeltjeshoeve Ameide betrokken bij de 

oudercommissie, maar nu komt voor mij het einde in zicht, omdat Kaja in september naar 

school gaat.  

 

Jeannette Prins – Secretaris 

Ik ben Jeannette Prins, getrouwd met Esdert Prins en wij wonen sinds 2008 in 

Ameide. Onze dochters Yanneke (2013) & Annique (2015) gaan met veel plezier 

naar de Hummeltjeshoeve en daarom zet ik mij graag in voor de 

oudercommissie. Ook vind ik het erg leuk om de andere ouders te leren kennen 

en gezellige dingen te organiseren. 

In het dagelijks leven ben ik Director of Sales & Events  voor twee Starwood 
Hotels, op Schiphol en in Den Haag.  
 
 
 
 
 

Lindsay Molenaar –  Lid 
Ik ben Lindsay Molenaar, 27 jaar oud en getrouwd met Gerard 
Roodhorst. Mama van Mia en Rune. Ik werk als Tolk Nederlandse 
Gebarentaal veelal in het onderwijs. Thuis gebruiken we ook gebaren, 
een fijne manier van communiceren. Erg gezellig maar ook handig als 
praten nog niet goed lukt!  
 
Ik vind het leuk om via de OC meer betrokken te zijn bij de 
Hummeltjeshoeve, in contact te zijn met andere ouders en een actieve 

bijdrage te leveren aan dit leuke kinderdagverblijf!  
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Marjolein Bos – Lid 
Graag stel ik me even voor!  
Ik ben Marjolein Bos. En ik ben: 

 gelukkig met mijn man, Seger.  
 trots op mijn lieve zonen; Rein (4 jaar) & Toon (1 jaar).  
 41 jaar. 
 werkend bij VSO als vrijwilligerscoördinator in Utrecht. (VSO is 

een ontwikkelingshulp organisatie die mbv kennisvergroting 
armoede bestrijdt.) 

 wonend op Sluis nr 8. Al weer bijna 10 jaar geleden zijn we uit 
Utrecht naar deze prachtige omgeving verhuisd en we willen 
nooit meer weg. 

 fan van kamperen, zitten aan de Lek, hardlopen en yoga. 
 mijn motto is: Pluk de dag! 

 Als moeder ben ik graag betrokken bij de school en opvang van mijn kinderen. 
 
 

Michelle Kraamwinkel - Lid  

Mijn naam is Michelle Kraamwinkel en woon sinds 2013 in 

Ameide samen met Robbin Tamming. Wij zijn de ouders 

van Fenna (2014) en Tobian (2016). Ik heb biomedische 

wetenschappen en zorgmanagement gestudeerd en sinds 

kort werk ik als DBC-adviseur bij Quoratio.  

Vanaf het begin vind ik De Hummeltjeshoeve een gezellige 

opvang met leuke activiteiten. Ik vind het leuk om een 

bijdrage te leveren om voor iedereen het een leuke opvang 

te  maken. 

Wij, als oudercommissie van KDV de Hummeltjeshoeve in Ameide,  werken 
nauw samen met de directie en leidsters van het kinderdagverblijf en praten 
met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het aanpassen van de 
openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van 
de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met 
ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie. Daarnaast 
organiseren wij de bekende ouder(thema)avonden en diverse andere 
activiteiten indien wenselijk.  
 
Voor vragen, ideeën, tips, etc. Spreek ons aan of mail ons op 
ochummeltjeshoeveameide@gmail.com 
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