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Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

Wij danken u voor het vertrouwen
dat u het afgelopen jaar in ons had.

Wij hopen in 2016 weer voor u klaar te staan!

Computerhulp
Midden-Nederland

www.computerhulpmiddennederland.nl | 06-24807945 | 0346 795104

Wij zijn ook tussen kerst  
en oud en nieuw bereikbaar.
Fijne feestdagen toegewenst

Meedoen en Samen 
www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen.

MENS De Bilt
wenst u prettige
feestdagen

ChristenUnie
de Bilt wenst U
fijne feestdagen

Onze wens “Omzien naar elkaar” 
in gebed en gedrag

Wenst u prettige feestdagen en 
een financieel zorgeloos 2016!!

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Prettige
feestdagen!

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Wij wensen 
u hele fi jne 
feestdagen

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.vierklank.nl

Kerstdiner bij  
Beth Shamar

Zaterdag 19 december was er een 
kerstbijeenkomst met alle cliënten, 
hun verwanten en medewerkers 
van het kleinschalige Alzheimer 
Dagcentrum ‘Beth Shamar’ in de 
Boskapel in Groenekan. Traiteur 
Landwaart Culinair uit Maartens-
dijk is al jarenlang de huisleveran-
cier van warme maaltijden bij Beth 
Shamar en verzorgde ook dit jaar 
weer een heerlijk kerstdiner op een 
deels door hen gesponsorde wijze. 

Ook dankzij een financiële bijdrage 
van de Stichting R.K. Bejaarden-
zorg De Bilt werd dit kerstdiner 
mogelijk gemaakt. Het kerkkoor 
Ecclesia uit Bilthoven verleende 
net als voorgaande jaren haar hoog-
gewaardeerde medewerking. Jan en 
Elizabeth  Moggré verwelkomden 
alle gasten hartelijk waarna alle 
aanwezigen volop hebben genoten 
van een mooie en heerlijke middag. 
[HvdB]

Thijs Bos en Wim Landwaart van Landwaart Culinair geven de laatste 
instructies aan Jan en Elizabeth Moggré.

Genieten bij kerstdiner 
De Zonnebloemafdeling De Bilt/
Bilthoven organiseerde donderdag 
17 december een feestelijk kerst-
diner voor 14 gasten. Twee van de 
vrijwilligers: Marie Louise Jurg en 
Jolanda Everloo waren gastvrouw 
en bij hen thuis werden 7 gasten 
ontvangen. Samen met twee an-
dere vrijwilligers, die de kookploeg 

vormden, hebben zij de gasten laten 
genieten van een gezellig kerstdiner.  
De producten voor dit diner zijn ge-
doneerd door Jumbo Supermarkten 
en haar klanten. De reacties van de 
gasten waren heel enthousiast, maar 
ook voor de vrijwilligers was deze 
avond een heel plezierige ervaring. 
(Conny van der Meer)

Op beide locaties genoten de gasten van een gezellig intiem diner, volledig 
in kerstsfeer.

Cadeautjes bij afscheid
Vrijdag 18 december ontvingen bewoners van de Schutsmantel 
in Bilthoven voor de laatste keer een attentie van de dames van 
de UVV afdeling De Bilt, die per 31 december voorgoed wordt 
opgeheven wegens gebrek aan opvolging van bestuursleden. 

Gelukkig blijven de meeste vrijwilligers toch doorgaan met hun vrijwil-
ligerswerk, maar komen nu vanuit de Schutsmantel. Marlies Dijkkamp 
coördinator activiteiten van Schutsmantel vertelt: ‘Met ingang van 1 
januari gaan vrijwel alle voormalige UVV vrijwilligers, die verschil-
lende projecten in Schutsmantel jarenlang zelfstandig hebben gedraaid 
verder als ‘Schutsmantel- vrijwilligers. De vrijwilligers gaan gewoon 
door met onder andere het winkeltje, de boekenwagen, het koffieschen-
ken en verschillende andere activiteiten, die zij jarenlang verzorgden. 
In deze en andere activiteiten ontstaat steeds meer samenwerking met 
de overige vrijwilligers. Daarom was het dit jaar de laatste keer dat het 
UVV bestuur langs kwam met een kerstattentie voor alle bewoners van 
Warande wooncentrum Schutsmantel’. 

De UVV op zich bestaat 70 jaar. Eén van de afscheidnemende dames 
heeft meer dan 33 jaar actief vrijwilligerswerk gedaan. 

[foto Reyn Schuurman]

Kerst vier je samen
Het Ouderenfonds door heel Nederland speciale kerstdiners voor oude-
ren. Ouderen krijgen, samen met anderen uit de buurt, een volledig ver-
zorgde avond aangeboden dankzij Van der Valk Hotels en Restaurants. 
Landelijk genoten maar liefst 5.000 ouderen van een heerlijk diner.

Ouderen genieten van de gezelligheid bij De Biltsche Hoek.
[foto Reyn Schuurman]
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