
  

 
 

 

De Oudercommissie van KDV De Hummeltjeshoeve & PSZ Ot & Sien Ameide 

Voor vragen, ideeën, tips, etc. Spreek ons aan of mail ons op 
oczederik@dehummeltjeshoeve.nl 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeannette Prins – Secretaris 

Ik ben Jeannette Prins, getrouwd met Esdert Prins, samen hebben wij 2 

dochters, Yanneke (2013) & Annique (2015).  Beide dochters gingen/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 het Sheraton 

Hotel op Schiphol.  

 

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 (5 jaar) & Toon (2 jaar).  
 42 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. 
 

Linda Boote - lid 

Ik ben Linda Boote, 18 jaar samenwonend met Ronnie Vuurens waarvan 9 jaar 

in Tienhoven. We hebben zoontje Sem (2014) en dochtertje Sterre (2017). Ik 

ben 23 jaar werkzaam als operator bij Friesland Campina. Sem heeft het 

geweldig naar zijn zin op de psz en daar werd mij gevraagd om aan te 

schuiven bij de O.C. Dat lijkt me erg leuk en ik hoop een goede bijdrage te 

kunnen leveren.  
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Lindsay Molenaar –  Lid 

Ik ben Lindsay Molenaar, mama van Mia en Rune Roodhorst en 

getrouwd met Gerard Roodhorst. Ik werk als Tolk Nederlandse 

Gebarentaal veelal in het onderwijs, een hele leuke en afwisselende 

baan. 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!  

 

 

Michelle Kraamwinkel - Lid  

Mijn naam is Michelle Kraamwinkel en woon sinds 2013 in Ameide.  Ik 

heb twee kinderen Fenna (2014) en Tobian (2016) samen met Robbin 

Tamming. Ik werk als consultant DBC/zorgadministratie 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 fijne  opvang te maken met leuke, leerzame 

activiteiten. 

 

Marlies de Groot - Lid  

Ik ben Marlies de Groot, 37 jaar oud, getrouwd met Andre de Groot.  
Wij wonen alweer vijf jaar in Tienhoven daarvoor zes jaar in Ameide.  
Wij zijn de trotse ouders van vijf kinderen; Lisa (2008), Roy (2009), Esmee 
(2012), Fenne (2014), Karlijn (2016).  
Ik heb bij de Reclassering in Rotterdam gewerkt, maar na de geboorte van 
onze zoon ben ik gestopt met werken. Onze kinderen gaan met veel plezier 
naar de peuteropvang toe. De drie oudste kinderen zitten inmiddels op de 
basisschool. Ik ben graag betrokken bij de opvang van mijn kinderen en via de 
Oudercommissie blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen en kan deze 
dan ook overdragen op andere ouders. 
 

 


