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Mens De Bilt en 
SoSjaal zijn op 
zoek naar jou!

zie pag 16StadsPers
Benefiet 

Syrië Back 
to School

heel toegankelijk en zeker 
de moeite waard. Kaarten 
kosten  15 euro per stuk en 
zijn te bestellen via kwar-
tetdebiltbilthoven@gmail.
com.

De opbrengst van dit be-
nefietconcert gaat naar 
Syrië ‘Back to School’, een 
project van de Nederland-
se Soroptimistclubs in 
samenwerking met UNI-
CEF. Het project zet onder 
meer prefab scholen neer 
in vluchtelingenkampen in 
Turkije en financiert leer-
middelen voor Syrische 
vluchtelingenkinderen zo-
dat zij de kans krijgen om 
‘gewoon’ naar school te 
gaan. Kijk voor meer infor-
matie over het concert op 
soroptimist.nl/syrie/back-
to-school of unicef.nl. 

Op donderdag 26 mei 
2016 geeft het ensemble 
kwARTet op uitnodiging 
van Soroptimistclub De 
Bilt-Bilthoven een bene-
fietconcert getiteld’VROU-
WEN, LIEF EN LEED’ in de 
Maria Christinakerk in Den 
Dolder, Dolderseweg 123. 
Start concert 20.15 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.

Tijdens het theatraal con-
cert worden liederen en du-
etten ten gehore gebracht 
die gaan over vrouwen uit 
alle werelddelen en het lief 
en leed dat hen treft in hun 
leven. Prachtige muziek van 
DVOŘÁK, Schumann, Chop-
in, Debussy en een groot 
aantal vrouwelijke compo-
nisten. Hoewel vrouwen de 
boventoon voeren, is het 
concert ook voor mannen 

GILDE Personeel inschrijf driedaagse
Ben je op zoek naar werk, tijdelijk werk, een parttime baan of een bijbaan naast bijvoorbeeld je studie? Kom 
dan naar de inschrijf driedaagse van GILDE Personeel in Bilthoven. Kom op donderdag 12 mei of vrijdag 13 
mei tussen 09.00 tot 19.30 uur of op zaterdag 14 mei tussen 10.00 tot 14.00 uur naar de P.C. Staalweg 70, 
3721 TJ Bilthoven. Drie dagen lang zitten Erwin en Kim klaar om voor jou een geschikte baan te vinden!
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Eigen toren vleermuizen
Verhuizing beschermde dieren voor sloop Rataplan

Voormalig jongerencentrum Rataplan 
op de Jan Steenlaan in Bilthoven wordt 
binnenkort gesloopt. 

In het pand zitten vleermuizen en deze krij-
gen een nieuw tijdelijk onderkomen: een 
vleermuistoren. De gemeente de Bilt heeft 
het bedrijf Miecon hiervoor opdracht gege-
ven.

Vleermuizen verhuizen
Onderzoek heeft uitgewezen dat het pand 
van Rataplan zeer geschikt is voor huisves-
ting van diverse beschermde vleermuis-
soorten. De gemeente De Bilt heeft beslo-
ten om de vleermuizen te verplaatsen. Het 
pand wordt voor de sloop onaantrekkelijk 
gemaakt voor vleermuizen zodat deze uit 
eigen beweging verhuizen naar de ge-
plaatste toren. Deze methode zorgt voor 
instandhouding van de vleermuissoorten 
en draagt bij aan een snel sloopproces.
 
Vleermuistoren
Voor de vleermuizen is inmiddels een tij-
delijk onderkomen geplaatst. Op het eer-
ste gezicht lijkt het een eenvoudige toren, 
maar schijn bedriegt. De binnenzijde van 
de vleermuistoren is voorzien van isolatie-
materiaal met een steenachtig oppervlak. 
In de toren is voldoende spouwruimte 
aangebracht voor honderden vleermuizen. 
Alle gebouwbewonende soorten kunnen 
er in terecht. Met sensoren en tempera-

tuurregulering wordt 
ervoor gezorgd dat de 
toren ook op hele kou-
de dagen geschikt is als 
vleermuizenverblijf.
 
Inloopbijeenkomst 
De gemeente organiseert 
in mei educatieve bijeen-
komsten voor scholen en 
natuurorganisaties. Ook 
vindt er op woensdag-
avond 11 mei van 19.30 
tot 21.00 uur een inloop-
bijeenkomst plaats voor 
geïnteresseerde omwo-
nenden en raadsleden 

op de locatie van Rataplan 
aan de Jan Steenlaan bij de 
vleermuistoren. 

Weer Quiz & Zo 
in Maartensdijk
Goed nieuws! Quiz & Zo krijgt een door-
start. Inge van Veldhuijsen neemt het 
stokje van Joke Peek over.
Vanaf dinsdag 3 mei is Inge van start ge-
gaan met Quiz & Zo. We gaan weer de 
hersens laten kraken met allerlei quizzen.  
Door alleen of samen met andere de quiz 
te doen bent u actief bezig en stimuleert u 
uw geheugen. Tevens is het ook een leuke 
manier om anderen te ontmoeten.  Op de 
vertrouwde dinsdagmiddag in het Service-
centrum Maartensdijk. Iedereen is weer 
van harte welkom. 
Datum: elke dinsdagmiddag, Plaats: de 
tussenruimte van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur, 
Kosten: € 3,00  www.mensdebilt.nl 

De Kwinkelier 25
3722 AR Bilthoven

Tel: 030 - 22 90 800
www.broekman-calis.nl

Uw verfspecialist in de regio
Verf - Glas - Behang - Verhuur - IJzerwaren

Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Rembrandtlaan 7, Bilthoven, T: 030-2000212
www.verfhuisbilthoven.nl | info@verfhuisbilthoven.nl

Onderdeel van Schildersbedrijf Corn de Groot

Open dag Couronne Advocaten

1e Dorpsstraat 22, Zeist • Tel.: 030 - 75 199 18
www.c-advocaten.nl

Gratis inloopspreekuur
Vrijdag 27 mei van 9.00 tot 17.00 uur

UW ONTSPANNING 
BEGINT AL IN ONZE 

SHOWROOM

ADVIES OP MAAT

De Kipspecialist, Jan Broer
Meester de Klerkstraat 7
3701 DL Zeist
Tel. 030 691 6520
www.dekipspecialist.nl

Van €9,90

1000 gr. Hollandse Kipschotel 
(knapperige groentemix,

Parijse aardappeltjes,
kipreepjes, zoetpittige saus)

Alléén geldig: wo 11, do 12, vr 13 & za 14 mei

maaltijd voor 2 personen,
dus alleen maar warm maken!

nu voor €5,-
(Max 2 porties per klant!)

Voor meer info:
www.kledingreparatiedebilt.nl
Hessenweg 100 | De Bilt | Tel: 030-6331425

Kledingreparatie De Bilt 
stelt nooit teleur!

OPENINGSACTIE
10% KORTING!!
op alle onderstaande producten, geldig tot 31 maart 2016

STOMERIJ

Colbert 
Broek 
Trui 
Japon 
Blouse, overhemd  
Jack, jas, mantel  
Dekbed 1-persoons 

VERMAAK

Pantalon of Spijkerbroek
Korter of langer 
Korter met omslag of
originele stootband 

COLBERT

Mouw korter  
Mouw korter origineel 
Zijnaden innemen  

NIEUWE RITS

Pantalon, rok 
Spijkerbroek 
Kinderjas 
Jas 

ROK

Korter 
Korter met voering  OVERHEMD , BLOUSE

Mouw korter met 
origineel manchet  
Innemen via zijnaden 

Kledingreparatie de Bilt stelt nooit teleur!
Uw kleding klaar binnen 48 uur!
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DE BILT

Hessenweg 100 | 3731 JL | De Bilt | Tel: 06-26 97 98 95

Spoedservice: uw kleding 
klaar binnen 24 uur

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Schrijf jouw club nu in: 
www.rabobank.nl/uhr


