
Donatie Van't Hul

voor Hoogvlieqersdag
Van't Hul Accountants en Belasting-

uUoit.rt, uit Wilnis heeft afgelopen

*.i.- SOO euro gedoneerd aan de

Stichting Hoogvliegers' Het accoun-

àntrt untoor is genomineerd.voor

O. È*u., Cloud Award en behoort

tot de toP 15 van alle l<antoren'

Via social meclia werd een stemac-

tie bedacht en vocr alle eerste 500

,,.Àr.tt ging 1 euro naar Stichting

Hoogrri.gàtt- Peter Bakker' vrijwil-

liger en piloot bij de stichting' nam

OË .n.qru in ontvangst' Het geld

*otJt onO.r meer gebruikt voor de

Hoogvliegersdag in Hilversum voor

)iàr,Ë .n g.llundicapte l<inderen uit

óe Ronde Venen en omstrel<en' Dit

jaar is dat oP zaterdag f6 sepiem-

far. Foro BoB vAN'T HUL
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heren en Aiieke H:c;='i - -^ - '

Roelofarendsveen bi' lÉ ::"':: r':-

ren de snelsten tijden> := -- "
meter looP in Baambrugge' vr

avond 25 augustus trok het

oezelschaP van loPers weer ca;'

Élr*ntrgg. voor de 28e DorPslox'

ó. ii-rrtió. Stigter lieP de tien k:-

lometei in een tiid van 31 trinu're"

.n 58 ,..ond.n, slechts 33 secondei'

Lngrutn.t dan het Parcoursrecorc

van Pim Gouw uit Blaricum'

0p de 4 l<ilometer was er winst voor

tfiatthiis Horlings uit Leiden' Num-

;;; i;". was l(evin Jonserius uit

MiiOreclrt. De winst bij de dames

Even binnenkiiken bii Ollie's Goffte and Morc

Zondag 27 augustus gingen de deu-

,.n uun 0llie's Coffee and More aan

de Brugstraat 1 in Abcoude al even

ooen voor genodigden' Eigenaren

Oiut un Hella van der Wijngaard lie-

ten trots hun nieuwe ondernemtng

zien. Sinds 29 augustus is de espres-

sonar ofncieel open en l<unnen klan-

i.n àt uun dinsdag tot en met zondag

i.À.rlt voor koffie, thee' zoete lel<-

l<ernijen plus een kleine lunchl<aart'

lro.iiir,t van B tot f7 uur' 0laf en

nejL,'arrenei geen onbel<ende Ab-

coudenaren, hebben samen een

[uritta-opreioing gevolgd en bieden

it i. ^rk 
uitsluitend l<offie aan die

it s.*uul t van koffiebonen met de

i*ïi,.iuult"n van de 'SPecialtY

Coffee Association of EuroPe''
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