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SERVICECENTRUM BILTHOVEN-NOORD 
 

Servicecentrum Bilthoven-Noord is een samenwerkingsverband tussen Schutsmantel 
(Warande) en Stichting MENS De Bilt.  
Het Servicecentrum is dé centrale plek bij u in uw wijk waar u terecht kunt met alle vragen op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg.  
Wij willen u helpen bij  het vinden van de juiste oplossing.  

Samen gaan we op zoek naar een antwoord op uw vraag. 
We hebben contacten met veel maatschappelijke organisaties in de buurt en kunnen u altijd 
goed doorverwijzen.  

Heeft u zelf een idee voor de  buurt of een leuke activiteit waar u nog mensen 
en of een ruimte voor zoekt? 
Loop gerust eens binnen.  
We zijn aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur  
U kunt voor de meest actuele informatie ook de website raadplegen: www.mensdebilt.nl 

 
Middels een wijkbericht, wat wij regelmatig zullen versturen, willen wij u graag op de hoogte 
houden van de actuele gebeurtenissen rondom het servicecentrum. 
Wilt u dit bericht ontvangen, kunt u zich telefonisch of per mail daarvoor opgeven. 
 
 
 

Winter 
Wijk bericht 

 
 
 
 
 

 

http://www.mensdebilt.nl/


 
 
 

Estafette gesprek 
 
Het interview  met mevrouw. V. Bruns van de Dr.Julius  Rӧntgenlaan door Marlies Dijkkamp 

 

 Hoe lang woont u al in deze wijk? 

Sinds 1934 ben ik hier met mijn ouders komen wonen. We woonden in Voorburg en 

onze buurman was de aannemer die Berg en Bosch heeft gebouwd in 1933 en 

daarna ook de huizen in de Dr.Julius Rӧntgenlaan  die bestemd waren voor 

personeel van Berg en Bosch. Daar ben ik zelf ook gaan werken en woonde intern op 

het terrein. Later ben ik weer teruggegaan naar het ouderlijk huis om voor mijn vader 

te zorgen en woon daar nu dus nog steeds. 

 Wat maakt het voor u bijzonder om in deze wijk te wonen? 

Er wonen veel jonge  gezinnen met kinderen die enthousiast naar ons zwaaien als ze 

langskomen. 

 Wat doet/deed u aan activiteiten in deze wijk? 

Vroeger hadden we straatfeesten en later kwam het pleinfeest met tenten en een 

barbecue op het plein achter de huizen. Het laatste pleinfeest was 5 jaar geleden en 

dat missen we wel. Je leerde daar de andere mensen uit de straat kennen. Iedereen 

kwam daar naartoe en het was altijd heel gezellig  

Daarnaast heb ik altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan voor “tafeltje dekje” en voor 

de UVV in het winkeltje van Schutsmantel, voor de kinderpostzegels in het 

postkantoor en voor het Utrechts Landschap in het bosgebouw in Beerschoten.  In 

2002 heb ik van de toenmalige wethouder Jeanne Slok de medaille van verdienste 

uitgereikt  gekregen voor 25 jaar vrijwilligerswerk. Dat was in het jaar van de 

vrijwilliger.  

 Wat verwacht u van het service centrum Bilthoven Noord? 

Hulp bij het regelen van bijvoorbeeld noodopvang. 

 Aan wie zou u het stokje door willen geven voor het volgende interview en met welke 

vraag? 

Aan Femke Bijlhout met de vraag of ze weer een pleinfeest wil gaan organiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Kerstborrel in het Servicecentrum 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een kerstborrel in het Servicecentrum Bilthoven-Noord 

Op zaterdag 21 december a.s. van 16.00-18.00 uur. 
in de Bechstein Zaal van Schutsmantel 

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om onder het genot van een 
hapje en een drankje kennis te maken met de wijkbewoners en u, als wijkbewoner, 
de gelegenheid te geven kennis te maken met ons als servicecentrum Bilthoven-

Noord. 
Voor deze borrel kunt u zich per mail of telefonisch aanmelden: 

sc.schutsmantel@warandeweb.nl 

of  030-2286911 

 
Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een symbolisch bedrag van €5,00 per persoon 

dit kunt u contant betalen bij binnenkomst 

 
 
 
 
 
 

 

 
Warande wooncentrum Schutsmantel 

Gregoriuslaan 35 
3723 KS Bilthoven 
tel: 030-2286911 

sc.schutsmantel@warandeweb.nl 
 
 
 
 
 

N.B.: Heeft u nog vragen of suggesties met betrekking tot het 
servicecentrum dan kunt u deze telefonisch, per email of via 

bovenstaand postadres aan ons doorgeven. 
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