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Werken in
de echte
economie

Wij werken voor de ondernemers die de ruggengraat van 
onze economie vormen. Die het geld verdienen. Die gewoon 
belasting betalen. En die voor het overgrote deel van onze 
werkgelegenheid zorgen. De ondernemers die zuinig zijn op 
hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die beseffen 
dat je niets voor niets krijgt. Die zichzelf niet overschatten. Maar 
die ook durven dromen.

Wij werken voor de ondernemers die erop staan dat je hun 
bedrijf net zo serieus neemt als zijzelf. Die zich niet met een 
kluitje in het riet laten sturen. Die geen ellenlange rapporten 
willen, maar heldere adviezen die het verschil maken.
Wij zijn de accountants en adviseurs van DRV. Wij werken in 
de echte economie.

www.echteeconomie.nl
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over de vriendenVooraf

Stichting Vrienden van De Twijn ondersteunt al sinds 2012 
financieel Chr. IKC De Twijn. De school kan daardoor aanvullende 
lesmaterialen, methodes en materialen voor talentlessen aanschaf-
fen, kunnen tablets en chromebooks worden gekocht en kunnen de 
kinderen extra educatieve excursies worden aangeboden. Daarnaast 
bieden de Vrienden alle groep 7 leerlingen een typecursus aan. 
Mede door al deze extra's kan iedere leerling zich nog beter ontwik-
kelen tot een zelfstandig en zelfbewust persoon voorzien van extra 
positieve bagage voor de toekomst.

Daarnaast zet Vrienden van De Twijn een percentage 
van de opbrengsten in om andere kinderen dan die van 
IKC De Twijn een steuntje in de rug te geven. 
Op educatief gebied, voor sport of andere talenten.

Dit kan allemaal door het organiseren van 
activiteiten als een sponsorloop en fancy fair, 
de verkoop van onze mascotte Vriendje, het 
handgebreide olifantje, sponsoren zoals in dit 
boekje én via de lidmaatschappen van leden 
van Businessclub De Twijn. 

DOET U OOK MEE? 
Kijk voor alle mogelijkheden op onze websites: 
www.vriendenvandetwijn.nl  |  www.bcdetwijn.nl



www.ikki-yoga.nl    -   info@ikki-yoga.nl   -   06 38 42 9846

meld je aan via www.jeugdlandalblasserdam.nl

maak 
jij 2,5 

uur vrij 
en daarmee 1000
kids blij 

jeugdland zoekt 
helpende handen

ma 20 
t/m vrij 24 

augustus

Familiegeluk
f o t o r e p o r t a g e s

Familiegelukf o t o r e p o r t a g e s

zwangerschap |  newborn |  baby |  kinderen |  cakesmash |  loveshoot |  gezin |  familie

10% kor ting  op een fotoshoot , fotocadeau of 
op de graf ische vormgeving van uw drukwerk* 
*bij inlevering van deze advertentie, geldig t/m 31-12-2018

Voor informatie:
info@familiegeluk.nl
www.facebook.com/familiegeluk.nl
www.facebook.com/fotocadeaus.nl
06-16686392

Maak je afspraak 
direct online

Ga naar onze website www.coiffuremonique.nl  
of www.facebook.com/coiffuremonique.nl. Of bel 078-6918737      

Van Hogendorpweg 2, Alblasserdam

C o i f f u r e  M o n i q u e
Dames & Herenkapsalon



Hollywood 
Glamour

vrienden van de twijn

FANCY FAIR 
wat is er te doen

producties
Hollywood Spellen

vr i enden

Hollywood Bingo
Hollywood Escape Room
Twollywood Casino
    -  envelop trekken
    -  wie is wie
    -  raad het aantal / naam
Spelletjes

producties
Hollywood Contest

vri enden

Talentshow
    -  beste lookalike 
    -  beste dans-/zangact
    -  mooist verkleed hollywoodstijl
Bakwedstrijd
    -  mooiste taart of cupcakes 
    -  lekkerste boterkoek of taart

producties
Hollywood Arti esten 

vr i enden

Biscoop met ‘stomme’ films
    -  Charlie Chaplin
    -  Mickey Mouse

Fotohoek in Hollywood stijl

producties
Hollywood Versnaper ingen 

vr i enden

Overheerlijke broodjes
    -  hamburger
    -  frankfurter
Tosti
Fruitbeker
Popcorn
Taart & cupcake & lollypop

producties
Hollywood Beautysalon 

vr i enden

Sterrenkapsels
    -  invlechten & opsteken
    -  krullen

Glitter tattoos

Kids manicure

producties
Hollywood Drankjes 

vr i enden

Koffie & thee
Water & frisdranken
Bier & wijn
Kinder champagne
Prosecco

producties
Hollywood Arts 

vr i enden

Ballonvouwen

Diamond Painting

Hollywoodknutsels

producties
Hollywood Sale 

vr i enden

Mascotte Vriendje

Handgemaakte knuffels

Snuisterijen

Ho lly w o o d  ti ps :
Tijdens de Fancy Fair betaalt u met muntjes à 50 eurocent. Muntjes 
(en stempelkaarten van 5 of 10 euro) zijn te koop bij de entree en 
niet inwisselbaar voor geld. Pinnen mogelijk.

29  JUNI    16:30 - 20:00



Bedankjes  | Trouwen | Geboorte | Jubileum | Cadeaus | 

lvreclame.nl

06 2063 1175  |  jolandaverboom@12fly.nu  | www.12fly.nu

Elk kind, elke jongere, heeft een drang 
tot ontwikkelen, wij helpen daarbij: 
12Fly gedragsspecialisten.

www.yv-dance.nl  |  06-45652968

de school die jong en oud laat bewegen
KOM 1 MAAND GRATIS

Fit-Boxen                         Yoga                               Breakdance                    Streetdance



wat  we  al  bereikt  hebben !Infographi c

* nieuwe Avi leesboeken 
*  levelwerk groepen 5 
 en 6
*  buitenspeelmateriaal
   voor alle groepen

*  levelwerk groepen 7, 8
*  aanvullende materialen  
  levelwerk [komt 
 jaarlijks terug]
* hoofdtelefoons bij 
 computers
* abonnementen Donald 
 Duck en National 
 Geografic jr. 
  [komt jaarlijks terug]

*  constructiematerialen, 
 zoals duplo techniek, 
 knex, bruggenbouwen 
*  typecursus LOI Kidzz 
 voor groepen 7, 8
*  duurzaam buitenspeel
 materiaal, als kleuter-
 fietsen, pleinplakkers
* digibord voor de 
 kleuters
* levelwerk alle groepen

*  muziekinstrumenten 
*  digitaal abonnement 
 Muziek in School 
*  boeken zomerlezen gr 3
*  typecursus LOI Kidzz 
 groep 7 [jaarlijks]
*  informatieboeken 
*  excursies Binnenhof, 
   Sterrenwacht en 
   Natuurschool Stellendam 
*  microfoon + cd-speler

*  leesboeken
*  ovens voor talent-
 lessen en KNAP
*  zomerlezen gr 3 + 4
*  aanvulling op 
 muziekinstrumenten
*  hoofdtelefoons
*  diverse excursies, 
 waaronder Binnenhof
 en Natuurschool
*  afvalproject #RESO

*  diverse excursies, 
 waaronder Binnenhof
 en Natuurschool
*  diverse educatieve en 
 duurzame spellen
*  materialen voor 
 talentlessen en KNAP
*  zomerlezen gr 3 + 4
*  eerste aanschaf tablets
 en chromebooks

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

Vrienden van De Twijn bestaat 
nu ruim zes jaar. Op 12 maart 
2012 is de stichting officieel inge-
schreven bij de notaris en Kamer 
van Koophandel onder de naam 
Vrienden van De Loopplank. Na het 
samengaan is dit overgegaan in de 

huidige naam. In de achterliggende 
zes jaar hebben we al heel veel 
ondernomen en voor de school 
kunnen betekenen. 
Of beter gezegd: voor de kinderen. 
Voor leerlingen van De Twijn en 
sinds anderhalf jaar ook voor 

andere kinderen in Alblasserdam 
die zeker een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 
Daar gaan we gewoon mee door. 
De infographic geeft een globale 
indicatie waarvoor het geld wordt 
ingezet dat de stichting werft en 

als goed rentmeester beheert. 
Geld dat we met elkaar - leerlingen, 
ouders, businessclubleden en ieder-
een die de Vrienden een warm hart 
toedraagt - werven. Ons motto: 
door samen te beleven en te delen 
kunnen kinderen stralen en groeien. 

inkomsten ...
Onderstaand diagram geeft een 
indicatie waaruit de inkomsten van 
Vrienden van De Twijn bestaan. 

1%

 Contributie Businessclub EUR 4500
 Diverse donaties EUR 100
 Fancy Fair EUR 3500
 Mini-marathon & BEM EUR 7500

vr endenvan

detw jn

48%
29%

22%



PMO EN SPECIALE KEURINGEN
VOOR GEZONDE WERKNEMERS

Periodiek Medisch Onderzoek
 voorkomen van medische klachten
  speciaal op maat gemaakt
  ter voorkoming van uitval en ziekte
 goede begeleiding van uw werknemers
 duurzame inzetbaarheid werknemers

Arbo2thePoint is specialist op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie en 
gezondheidsmanagement. Bewustwording van eigen verantwoordelijkheid leidt tot 
gedragsverandering bij de werknemer en kostenbesparing voor de werkgever.

Specialist voor alle medische keuringen
 rijbewijs
  perslucht
  offshore
 zeevaart
 bodemkeuringen

www.arbo2thepoint.nl

Wensveen voor uw
 persoonlijke

mobiliteit

H.I.Ambacht 078 - 681 47 11 
Alblasserdam 078 - 691 39 22
www.wensveen.nl
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uw kortingscode: bedankt

Huygensweg 9   |   078 888 07 00  |  info@smartcleaningcenter.nl   |   www.smartcleaningcenter.nl

Shop nu liefst 10% korting op alle 
schoonmaakartikelen in de webshop



businessclub 
de twijn
Samen groeien, beleven, inspireren en delen

Informati e

Businessclub De Twijn is een 
energieke kennis- en netwerk-
club voor Alblasserdam en 
omgeving. Leden en bezoekers 
beleven 10 keer per jaar een 
inspirerende avond met 
verrassende elementen, boeiende 
en professionele sprekers en de 
mogelijkheid om kennis te delen 
en anderen te ontmoeten. De 
bijeenkomsten zijn bovendien 
laagdrempelig en ontspannen. 
Een seizoen loopt van septem-
ber tot en met juni. 

Samenwerkingen, business 
én vriendschappen
Lid zijn van Businessclub De 
Twijn biedt je zakelijke en 
persoonlijke groei, zorgt voor 
verfrissende ideeën en betekent 
ook maatschappelijke bijdragen. 

Want de club is een onderdeel 
van Vrienden van De Twijn. 

Door lid te zijn van Business-
club De Twijn leer je niet alleen 
tijdens iedere bijeenkomst weer 
iets nieuws. Je leert andere 
ondernemers kennen en ver-
trouwen. En daaruit ontstaan 
samenwerkingen, business én 
vriendschappen!

Seizoen 2017 - 2018 
Het achterliggende seizoen stond 
in het teken van bijzondere 
Alblasserdamse locaties. Zo zijn 
wij voor de reguliere bijeenkom-
sten te gast geweest bij Sport-
centrum Blokweer, Zijderveld 
Garden & Home, Historische 
Vereniging Alblasserwaard, 
Restaurant Le Barrage, Appel-

huisje Hof Souburgh en tot 
slot in Huis van Zessen aan de 
West-Kinderdijk. 

Tijdens de vier bijzondere bij-
eenkomsten konden leden en 
geïnteresseerden meedoen aan 
een bierproeverij van de Blau-
we IJsbeer en verzorgd door 
Slijterij Mitra. In december 
organiseerden we alweer voor 
de vierde maal het succesvolle 
Car Speeddate Event in samen-
werking met Ford Wensveen en 
Named. 

In maart kwamen we dit jaar 
voor het eerst met De Grote 
Twijn Pub Quiz. Liefst 14 teams 
van vijf personen hadden zich 
ingeschreven. The Abbey was 
met al deze mensen propvol. 

Het was een fantastisch gezellige 
avond die we uiteraard volgend 
jaar weer gaan herhalen. 

Als jaarlijkse afsluiter mochten 
we dit keer op bedrijfsbezoek 
bij Staay Food Group. De in-
ternationale Sales en Marketing 
organisatie in verse groenten en 
fruit, eigen teelt én verwerking, 
opgericht in 1946. Een prachtig 
en duurzaam bedrijf. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom sfeer proeven, ontdek zelf 
hoe goed en gezellig de club is en 
kies dan voor een lidmaatschap 
bij Businessclub De Twijn. 

Meer informatie en het
inschrijfformulier is te vinden 
op de website: www.bcdetwijn.nl



  06 1164 5436

  www.vamarijke.nl

 Zit jouw agenda altijd vol?
 Doe je alle werkzaamheden zelf?
 Word je onrustig van je to-do-lijst?
Ik kan je helpen! Op afstand. 

PROBEER HET NU!

Ik geef je gratis 1 uur van mijn 
tijd voor jou!

 

Da Costastraat 13 

2951XA Alblasserdam 

Tel. 06-52477310 

 

Da Costastraat 13 

2951XA Alblasserdam 

Tel. 06-52477310 Van Eesterensingel 127
Alblasserdam
078 691 2827

WEER ZO’N
MOOIE

AANBIEDING
VAN MITRA

BLAUWE IJSBEER

8 HALEN  6 BETALEN
Deze aanbieding is geldig t/m 6 juli 2018



Als ouder zag ik naar mijn idee weinig van wat de businessclub en de 
Vrienden van De Twijn deden. Nu de samenvoeging wat langer achter 
ons ligt en ik vaker o.a. de fancy fair heb meegemaakt, zie ik ook wat 
het de kinderen en het onderwijs oplevert. Dankzij de aanvullingen die 
mogelijk worden gemaakt door de businessclub en de Vrienden hebben 
mijn kinderen heerlijke leerzame dagen in Diergaarde Blijdorp 
en de Biesbosch kunnen doorbrengen. Het buitenspeelgoed 
voor de kleuters is pas aangevuld en onze oudste heeft al een 
vooraankondiging gehad over een typecursus volgend schooljaar, wat in 
deze computertijd toch wel heel prettig is om te volgen en te hebben. 

Angeni et Klerk -  van Es |  ouder

De activiteiten van de Vrienden vind ik heel leuk. Zoals de minimarathon en de fancy 

fair, zodat er weer nieuw buitenspeelgoed komt en andere dingen. En dat er leuke 

uitjes zijn met de klas, zodat je niet heel de dag op je stoel hoeft te zitten 

om te leren. Dit jaar zijn we naar de Biesbosch geweest. Dan leer je dingen 

over de natuur en ben je lekker buiten. Ik vind het dus heel tof dat de Vrienden er 

zijn. En daar mogen we apetrots op zijn! Lisa |  groep 5b

Vanuit mijn functie als directeur van De Twijn kom ik regelmatig in 
 aanraking met Vrienden van De Twijn. Een leuke en enthousiaste groep 
  (voornamelijk) ouders, die zich inzetten voor de kinderen van De Twijn.   
   Vaak worden ze ingeschakeld als we als organisatie net iets meer willen,  
    dan dat zomaar lukt met de reguliere financiële middelen. Een mooi 
     voorbeeld is de inzet van zomerboeken om het lezen te blijven 
               stimuleren tijdens de zomervakantie. Daarnaast vind ik de 
  persoonlijke inzet minstens zo belangrijk. Zo staan de vrienden ook 
regelmatig klaar om extra activiteiten te organiseren, zoals de fancy fair. 
Uiteraard komt alle inzet uiteindelijk ten goede van de kinderen.

Martijn Beekhof |  di r ecteur IKC D e Twijn

               Sinds 2015 ben ik penningmeester van Stichting Vrienden van     
              De Twijn en een jaar eerder was ik al businessclublid geworden.  
            Ik werd voornamelijk lid vanwege de zakelijke netwerkmogelijkheden.   
          De financiële ondersteuning was voor mij een mooie bijkomstigheid. 
           Als bestuurslid maak ik nu van dichtbij mee wat de stichting 
             organiseert en welke prachtige dingen zij met deze financiële 
                ondersteuning voor de kinderen kan doen. Daar word ik erg 
                enthousiast van! Onze oudste dochter zit in groep 4 en de 
jongste zit in groep 1. Ik hoop dus nog heel wat jaartjes betrokken te zijn 
bij de school en de stichting!

Arne Verwoert |  bestuurslid en ouder

    Vorig jaar was de fancy fair erg gezellig. Je kon er met een hamer slaan     

  en er was Rad van Avontuur. Ze draaiden alleen nooit onze nummers ...  

Met de minimarathon heb ik het meeste geld opgehaald van mijn groep!  En 

van al het geld dat we hebben opgehaald kan school weer nieuwe dingen 

 kopen. Ballen bijvoorbeeld. Want die zachte ballen gaan altijd heel snel 

    kapot. Ik vind de Vrienden leuk! Owen |  groep 3b

Businessclub De Twijn vind ik werkelijk een unieke club in de 
Drechtsteden; en ik heb aardig wat clubs van dichtbij meegemaakt. 
Iedere maand inspirerende gastsprekers en locaties. 
Naast de vaste businessclubleden zijn er bij de bijeenkomsten 
ook vaak introducees aanwezig, waardoor er altijd weer nieuwe 
interactie plaatsvindt. Een businessclub waar een ontspannen 
sfeer heerst en je na de bijeenkomst altijd weer met nieuwe opgedane 
inspiratie aan de slag gaat. Dit alles met het doel om mensen aan elkaar 
te verbinden en de Stichting Vrienden van de Twijn te ondersteunen. Die 
maatschappelijke verbinding vind ik als ondernemer en persoonlijk heel mooi. 

Dimphi van Amen |  Named

Quots



Bewustwording > Behoefte > Begeerte > Beweging

Kickstart uw project

www.samenmeerwaarde.nl

SMW_Advertentie_BCdeTwijn.indd   1 4-6-2018   12:00:49

Zakgeld, een extraatje voor het rapport, verjaardagsgeld? Open gratis 
SNS Jeugd Betalen voor je kind en stort het geld op die rekening. Met deze 
rekening leert je kind hoe betalen werkt en dat sparen loont:

    Je kind krijgt rente over het saldo tot € 500. Deze rente is op jaarbasis 
en wordt per kwartaal uitgekeerd.

    Jij bepaalt hoeveel je kind maximaal kan pinnen of betalen. Via Mijn SNS 
of de SNS Mobiel Bankieren app volg je wat je kind met de rekening doet.

      Je kind ontwerpt zijn of haar eigen betaalpas.

SNS Jeugd Betalen open je heel
gemakkelijk. Kom naar onze
winkel en we regelen het
voor je in 5 minuten. 

SNS Jeugd Betalen
Leer je kind 
omgaan met geld
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Alblasserdam, Van Eesterensingel 
118 B
Hendrik Ido Ambacht, De Schoof 71
Ridderkerk, Schoutstraat 4  



‘t Kaasmes, Makado-Center 39, Alblasserdam

KAASMES EXCLUSIEF

Gemaakt door de Cono kaasmakers

Traditioneel gerijpt in Kerkdriel

Gekeurd door de beste kaasmeesters

Geselecteerd door uw kaasspecialist 
Sjaak Wols

078 691 4364, kaasmes1998@live.nl

lvreclame.nl

Troelstrastraat 36    Alblasserdam    078-6912339
www.pedicurealblasserdam.nl      www.podologiealblasserdam.nl 

Medisch Pedicure & 
Podologie Praktijk Alblasserdam
Uw voeten dragen al dat moois daarboven

Corrina’s hairstyling

Corrina Peters
Hairstylist bij u thuis!

corrinapeters@hotmail.com  |  06 2266 2395
www.corrinashairstylist    

Van Eesterensingel 4
2951 CK  Alblasserdam

078 691 6409
06 4302 2392

10%
Speciale

korting

Tegen inlevering van deze bon ontvang je in de maand augustus 10% korting 
op alle wol en katoen. Uitgezonderd lopende aanbiedingen.
Scheldeplein 15  -  Kijk voor onze openingstijden op www.koperdraadje.nl




