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Colofon

High Tea met Opa en Oma
Grootouders helpen mee met het inzamelen van geld voor KiKa
Het was onlangs een 
drukte van belang tijdens 
de Opa en Oma High Tea 
op alle vestigingen van 
Kinderopvang ’t Mereltje.

Op alle locaties waren de 
grootouders uitgenodigd 
om een kijkje achter de 
schermen te nemen bij de 
kinderopvang. Bovendien 
konden zij genieten van 
een High Tea met zelfge-
maakte lekkernijen én met 
lekkernijen van Bubbles & 
Blessings.

Kijkje nemen
Elke vestiging had er een 
eigen feestje van gemaakt. 
Binnen, buiten, overal was 
wat te doen en vertelden 
de medewerkers van ’t 
Mereltje over hun werk 
en de kinderopvang. “Het 
is vaak voor grootouders 
even wennen als hun klein-
kind naar de kinderopvang 
gaat”, vertelt Jacqueline 
Teunissen directeur van ’t 
Mereltje. “In hun tijd was 
dat nog niet en is het soms 
moeilijk te begrijpen. Met 
deze dag geven wij hen de 
kans om een kijkje in de in 
onze kinderopvang te ne-
men, waardoor ze een beter 
gevoel krijgen over de op-
vang van hun kleinkind en 

oma’s het boek mee naar huis”. Ook was er 
door de leiding cakejes gebakken en door 
de kinderen verkocht. De opbrengst hier-
van ging ook in de collectebus van Kika!

Een groot feest
Het was een zeer geslaagd evenement. 
Grootouders en ook ouders en alle kinde-
ren, alles liep door elkaar heen, deed spel-
letjes met elkaar, gingen samen kijken op 
hun plekje in ’t Mereltje. De grootouders 
lieten zich bovendien maar al te graag ver-
wennen met lekkernijen.

“Volgend jaar weer!” werd er enthousiast 
gereageerd.

foto Hans Lebbe

Kom voor de lekkerste groente en fruit
naar Mike de Groenteman.

Planetenbaan 5 - 3721 KA Bilthoven 
Tel. 030-2285051

Wij zien u graag
bij ons in de winkel!

Frambozen
2 doosjes €4,00

Aardbeien
2 doosjes €4,00

Ze zijn er weer,
Nieuw-

Zeelandse 
kiwi’s, de 
lekkerste 

boordevol 
vitamine C

2 doosjes €4,00

3 doosjes €5,00

3 doosjes €5,00

Rabarber
per kilo €1,75

Asperges
500 gr. €2,98

1 kilo €5,00

Nieuwe verse 
krieltjes

500 gr. €1,49

Topper
Black Agnus sucade
zacht en heerlijk van smaak!

100gram 199

Maaltijd van de week!
Kip risoto met chaswnoten!
uit eigen keuken!

100 gram 125

Special
Kip Figo

100 gram 195

Keurslagerkoopje
Gepaneerde schnitzels 

4 stuks 695

Vleeswarenkoopje
100 gram rosbief + 150 gram
gerookte kipsalade 

250 gram 375

H.A. van Schie, Keurslager
Planetenbaan 7
3721KA Bilthoven
0302285094
info@vanschie.keurslager.nl
www.vanschie.keurslager.nl

 

Trots van de Keurslager
Malse entrecote 

100 gram 245
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Jacob van Campenkwartier 3
3723 AH Bilthoven
Tel. 030 22 10 656

06 212 46 800
pedicuremarieke@live.nl

Uw voetverzorger, adviseur
en medisch pedicure

De Mediterraan • Hessenweg 111 • De Bilt

1 kilo €1,50
Kippenbouten

Aanbiedingen zijn geldig t/m 20 mei 2018. Zolang de voorraad strekt.

10 kilo €2,99
Frieslanders

Diverse baklavaBananen
1 kilo €0,99

1 kilo €4,75
Kipfilet

1 kilo €2,50
Drumsticks

5 kilo €1,49
Uien of aardappels

3 voor €0,99

Munt / Koriander / 
Peterselie (vers)

500 gram €2,25
Gerookte knoflook

100 gram €1,50

1 kilo €4,95
Kipdijfilet

Min. afname 5 kilo

Min. afname 4 kilo

Elders €8,-

100 gram €1,80

Verse
kogelbiefstuk

Min. afname 4 kilo

500 gram €1,99
Knoflook

per stuk €0,89
Mango’s

1 kilo €6,50
Verse kipshoarma

100 gram €1,25
Medjoul dadels

100 gram €0,99

Diverse kipsaté 
shaslick / kerrie 
masala / arabische 
kruiden

dat we een echt thuis voor 
hun kleinkinderen bieden.”

Inzamelen voor KiKa
“Op deze middag hebben 
we de inzameling voor KiKa 
in het middelpunt gezet 
van onze activiteiten”, ver-

telt Merel van Oorschot, 
manager ’t Mereltje. “Spe-
ciaal voor deze middag 
hebben we een boek ter 
beschikking gesteld ‘Raad 
eens hoeveel ik van je hou’. 
Bij elke donatie vanaf twee 
euro kregen de opa’s en 


