
Woensdag 14 maart 2018 • Volgende editie woensdag 28 maart

3712/21/22/23/34/35 editie Bilthoven-Den Dolder-Bosch en Duin-Huis ter Heide + 3715/31/32/37/38/39 editie De Bilt-Hollandsche Rading-Groenekan-Maartensdijk-Westbroek

Tweewekelijks in gemeente De Bilt en Zeist | www.stadspers.nl | redactie@stadspers.nl | Adverteren 06-50602747 | E1+2

StadsPers
Gluren 
bij de 
Buren

toegankelijk. Wel staat er 
in ieder huis een speciale 
spaarpot waarin een vrij-
willige bijdrage gedepo-
neerd kan worden die zeer 
welkom is. De opbrengst 
van de spaarpotten maakt 
het mogelijk weer een 
nieuwe Gluren bij de Buren 
te organiseren.

Kom gluren en laat je ver-
rassen! Download het pro-
gramma en stel een eigen 
route samen via de volgen-
de website

www.skc-debilt.nl

Op zaterdag 17 en zondag 
18 maart gaat de 10e edi-
tie van Gluren bij de Buren 
in de gemeente De Bilt van 
start.

Op 22 adressen zullen de 
deuren gastvrij geopend 
worden voor een bruisend 
huiskamerfestival met mu-
ziek, fotografie, verhalen en 
kunst.

Gratis toegankelijk
De optredens duren 20 tot 
30 minuten en vinden plaats 
om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 
Alle huiskamers zijn gratis 

Werkbezoek
burgemeester
aan ‘t Mereltje

zie pag 19

Eerste paal Islamitisch Cultureel Centrum Bilthoven
Onlangs is de eerste paal geslagen van het Islamitisch Cultureel Centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven. 
Wethouder Anne Brommersma en het bestuur van de Vereniging De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap 
in De Bilt-Bilthoven sloegen de eerste paal. Het wordt een modern islamitisch centrum dat een sociale rol wil 
vervullen in de wijk. Naast de gebedsruimte, biedt het gebouw ook ruimte voor huiswerkbegeleiding, taalles 
voor kinderen, cursussen voor vrouwen en een bibliotheek. Zie ook www.debilt.nl/islamitisch-centrum.

Op de Landelijke Compostdag 
op zaterdag 17 maart kunnen 
inwoners van de gemeente De 
Bilt ’s morgens met hun mili-
eupas een gratis zak compost 
ophalen.

Vanaf die dag kan ook een af-
sluitbaar keukenbakje opge-
haald worden om etensresten en 
groente- en fruitafval in de keu-
ken apart te verzamelen.

Tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen 
inwoners een zak van 40 liter ko-
men ophalen op de gemeente-
werf aan Weltevreden 22 in De 
Bilt. Handig voor op het aanrecht 
of in het keukenkastje. U krijgt 
er een praktische folder bij en 

eenmalig een rolletje biologisch 
afbreekbare zakjes bij. Ook na 
17 maart is het keukenbakje af te 
halen zo lang de voorraad strekt.

Natuurlijk
Compost is perfect voor gebruik 
in de tuin. De natuurlijke bodem-
verbeteraar stimuleert de groei 
van bloemen en planten op een 
milieuvriendelijke wijze, regu-
leert de waterhuishouding en 
zorgt voor een natuurlijke balans 
in de bodem. Gemengd met tuin-
aarde is compost geschikt voor 
alle tuin- en potplanten. Daar-
naast wordt met ons gescheiden 
ingezamelde GFT groene stroom 
opgewekt voor 4.000 huishou-
dens in Utrechtse gemeenten. 

Gratis keukenbakje

foto Hans Lebbe

Verkiezings-
special
Tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen op woensdag 21 
maart kunt u uw stem uitbren-
gen op uw kandidaat of partij.

Deze StadsPers-uitgave staat 
grotendeels in het teken van de 
verkiezingen in uw gemeente. 
De diverse partijen informeren u 
over hun standpunten/partijpro-
gramma of geven hun visie over 
actuele thema’s.

Zie elders in deze StadsPers. 

Autobedrijf Van Hugten B.V.
Leyenseweg 18, Bilthoven, T. 030-2283923

info@vanhugten.nl | www.vanhugten.nl

Makelaardij Bilthoven

Nu ook gevestigd in het centrum!
Makelaardij Bilthoven

Kwinkelier 6
3722 AP Bilthoven

030 225 02 65
info@makelaardijbilthoven.nl

15% OP ALLE AUPING 
(TOP)MATRASSEN*

Kansen voor 

De Bilt

Fruitzuurpeeling voor €65,-

Schoonheidssalon Hello Beauty

Spoorlaan 66, Bilthoven
06-10666673 • www.hello-beauty.nl

Deze behandeling 
heeft een reinigend 
en verjongend effect

Kijk voor info op de website

Bosch Car Service 
Den Dolder

Naast de nieuwe fietstunnel 
en D.O.S.C. terreinen

(Industrie terrein “De Duif”)

• Onderhoud en reparatie voor alle automerken
• Lease Center, ook de leaserijder is van harte 

welkom bij onze garage
• APK keuringen voor zowel benzine als diesel 

motoren
• Airco onderhoud en service
• Wissel en opslag zomer/winter banden
• Gepassioneerde en goed opgeleide technici en 

Bosch onderdelen
• BOVAG Gecertificeerd

Wij doen alles voor uw auto!

Bosch Car Service Den Dolder
Willem Arntszlaan 139 • T 030-2250105

boschcarservicedendolder.nl

Van der Sluijs Auto’s Zeist
Leeuweriklaan 26 • T 030-6590710

vandersluijsautoszeist.nl

Bosch Car Service “Van der Sluijs Auto’s 
Driebergen”. Nu ook in Zeist-West gevestigd

onder deze vertrouwde naam

UW ONTSPANNING 
BEGINT AL IN ONZE 

SHOWROOM

ADVIES OP MAAT


