
        
 

Uitnodiging 

 
 
 

Hierbij nodigen  wij u, ter gelegenheid van de 
Opening van het Servicecentrum Bilthoven-Noord, 
van harte uit voor een  

 
 
 

op donderdag 12 september a.s. 
tussen 16.00-18.00 uur in en om Schutsmantel. 

 

PROGRAMMA 
Vanaf 16.00 uur ontvangst. 
Om 16.30 uur officiële openingshandeling door wethouder de heer H. P. Mittendorff. 
Tussen 16.45 - 18.00 uur is er de mogelijkheid om onder het genot van en hapje en 
een drankje deel te nemen aan diverse activiteiten:  
- een wijnproeverij, verzorgd door de buurtsuper, Jan Mons; 
- een rondleiding door Schutsmantel, inclusief de kapel; 
- informatie over dagbesteding en het ontmoetingscentrum De Bosrank; 
- een rondleiding door Sociëteit De Bosrank; 
- demonstraties van het gebruik van een tablet, of I-pad; 
- een hometrainer met digitale fietstochten in o.a. Kinderdijk en Tilburg; 
- jeu de boule. 
 

Er zijn diverse presentaties van organisaties die actief zijn in de wijk zoals o.a.  

Buurt-Borrel 



- MENS met o.a: Sociaal Vitaal, informatie over yoga, filosofie etc. Het steunpunt 
mantelzorg. De adviseur wonen, welzijn, zorg;  

- Vitras / CMD met informatie over thuiszorg met beeldcommunicatie en 
maatschappelijk werk; 

- informatie van BBN Bewonersvereniging Bilthoven Noord. 

 
Het Servicecentrum is een samenwerkingsverband tussen Warande wooncentrum 
Schutsmantel en Stichting MENS De Bilt. In de gemeente De Bilt zijn reeds twee 
Servicecentra actief. Het betreft Servicecentrum Maartensdijk (in Dijckstate) en 
Servicecentrum ’t Hoekie (De Bilt). Ook WVT (Bilthoven Zuid) zal per 12 september een 
Servicecentrum huisvesten, zodat er in de gemeente vier Servicecentra zullen zijn. 
 
Het doel van het Servicecentrum is tweeledig. Enerzijds voorziet het in een helpdesk functie, 
waarbij bewoners in de wijk terecht kunnen met al hun vragen die betrekking hebben op de 
gebieden Wonen, Welzijn en Zorg om op weg geholpen te worden bij het vinden van de 
juiste oplossing. 
 
Naast deze helpdesk functie biedt het Servicecentrum mogelijkheden op het gebied van 
ontmoeting en recreatie in de wijk. Dit kunnen activiteiten zijn die bewoners en vrijwilligers 
zelf organiseren, maar ook cursussen die bijvoorbeeld educatief of sportief van aard zijn. 
Tijdens de opening willen wij u graag informeren over de reeds bestaande mogelijkheden in 
en rondom Schutsmantel. 
 
De officiële opening van het Servicecentrum is echter niet het einddoel, maar eerder een 
startpunt, waarbij wij alle bewoners, vrijwilligers en organisaties die betrokken zijn in de wijk 
uitnodigen om met ons mee te denken en de behoeften in de wijk in kaart te brengen, zodat 
er steeds meer mogelijkheden zijn voor mensen in de wijk om elkaar te ontmoeten en ook 
als oudere actief te blijven. Wij hopen dan ook van harte dat u bij de opening aanwezig zult 
zijn om van gedachten te kunnen wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Met vriendelijke groet, 
Agatha Steenbergen, namens Schutsmantel,  Ernst Grevink en Mirjam Valkenburg, namens 
MENS.  

 
 

 
Warande wooncentrum Schutsmantel 
Gregoriuslaan 35 
3723 KS Bilthoven 
tel: 030-2286911 
 
N.B.: Heeft u nog vragen of suggesties met betrekking tot het servicecentrum dan kunt u deze per 
email richten tot Mirjam Valkenburg m.valkenburg@mensdebilt.nl of sturen aan bovenstaand 
postadres.  


