Speeddaten en klussen
Doe ook mee met NLDoet bij wijkrestaurant Bij de Tijd

Tijdens NLdoet hebben zij
een vrijwilligersactie opgezet speciaal voor deze
doelgroep. Iedereen die
in gemeente De Bilt single
is en graag andere singles

wil ontmoeten is welkom
in Bij de Tijd om samen het
wijkrestaurant zomerklaar
te maken. In ruil voor deze
inspanningen zorgt Bij de
Tijd voor een gezellige dag
met een romantisch tintje.
Het is de missie van wijkrestaurant Bij de Tijd om te
zorgen voor ‘ontmoeting’
in gemeente De Bilt. In dat
kader wil het wijkrestaurant
nu ook Biltse singles aan

MAALTIJD VAN DE WEEK

Chili Con Carne
Uit eigen keuken!

100 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ!!

Valentijns Grillworst!
100 gram
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500 gr. €1,98

Hutspot gesneden

500 gr. €1,50

SPECIAL
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MAALTIJD VAN DE WEEK

Cranberries
gedroogd

100 gr. €0,79

Notenmix
vers gebrand

100 gr. €1,69

Asperge-Beenham Schotel
Bildstar of Frieslander
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Porchettina
Sukadelappen 19
Huisgemaakt
aardappels
5 kilo €4,00
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Aanbiedingen zijn geldig van 17-03-2014 t/m 22-03-2014.

100 gram
Twents,B
Fruittas A
voor €5,00
TIP VAN UW KEURSLAGER
Angus
of
kalfs
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1 kilo appels, 1 kilo peren
NIEUW!
29
en 1 kilo bananen
Picanha Spies!
500 gram

ONTBIJTIDEE

100 gram
Fruittas A
voor €5,00
1 kilo appels, 1 kilo peren
H.A. van Schie, keurslager
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
ONTBIJTIDEE

en 10 mandarijnen
Planetenbaan 7, 3721 KA
Bilthoven
KEURSLAGERKOOPJE
RECLAME
TOPPER!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. 030-2285094, Fax 030-2250874
www.vanschie.keurslager.nl
Kom voor de lekkerste groente en fruit
ONTBIJTIDEE
naar Mike de Groenteman.
info@vanschie.keurslager.nl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemarineerde Verse Worst
kipreepjes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

ONTBIJTIDEE

95

4 stuks
Slechts voor

349

Iedereen die meer wil weten over NLdoet, of over de
‘single-klus’ in Bij de Tijd is
welkom om langs te komen
bij ViA De Bilt. De vrijwilligerscentrale is onderdeel
van MENS De Bilt en is geopend op woensdagmid-

dag van 14 tot 17 uur in
Servicecentrum De Bilt aan
de Prof. Dr. Debijeweg 1 in
De Bilt en op maandagmiddag van 14 tot 16 uur in Servicecentrum Maartensdijk
in het nieuwe Dorpscentrum Zorg en Welzijn aan
het Maertensplein.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd. Belt u
dan met 030-744 05 95 en
vraagt u dan naar Ingrid
Huisman of mailt u met
via@mensdebilt.nl

Open Dag zaterdag 14 februari van 11-16 uur

Per 1 januari jl. is de studieruimte van R&Я voor leerlingen van het voortgezet onderwijs aan
de Rembrandtlaan 9 in Bilthoven officieel in gebruik genomen. Louise en Sophie Remmen,
eigenaren van R&Я, vertellen dat middelbare scholieren het soms lastig vinden om zich in hun
vrije tijd te richten op hun huiswerk. Social media, games, concentratieproblemen en/of drukte
in de thuissituatie kunnen hiervan oorzaken zijn. Bij R&Я worden middelbare scholieren begeleid
bij het maken en leren van het huiswerk door een huiswerkbegeleider. Er wordt aandacht
besteed aan het structureren, plannen, overhoren en controleren
van het huiswerk en toetsen. R&Я is van maandag t/m vrijdag
geopend van 14.00-18.30 uur.
Meer informatie? Wij zien u graag op 14 februari aanstaande!
R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching
Louise Remmen en Sophie Remmen,
Rembrandtlaan 9, 3723 BG Bilthoven
E: renrhuiswerk@outlook.com/T: 06-45707375/06-45352808

bakje €0,99

Bieten gesneden

Maaltijden uit eigen keuken
o.a. zuurkool, boerenkool, hutspot,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
andijvie en snijbonen 100 gr. €1,10

ONTBIJTIDEE
GRATIS 100 GRAM TONIJNSAUS

begeleiding bij de aanvraag
van de subsidie of leuke
ideeën voor een klus. Ook
vrijwilligers(groepen) kunnen bij ViA De Bilt terecht
voor begeleiding richting
een passende klus.

400 gr. €1,98

Koolraap gesneden

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bij 150 gram gebraden

fricandeau
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

maakt het werven van vrijwilligers aantrekkelijk. Meedoen aan NLdoet is relatief
eenvoudig.
Organisaties
verzinnen een leuke klus,
melden deze aan bij www.
nldoet.nl en trommelen zoveel mogelijk vrijwilligers
op om de klus te klaren.
Vrijwilligerscentrale ViA De
Bilt kan hierbij ondersteunen. Met praktische tips
(houd uw klus eenvoudig),
nuttige suggesties (bel iedereen even op die zich via
nldoet.nl heeft aangemeld),

Snijbonen gesneden 400 gr. €2,98

19

ONTBIJTIDEE
VLEESWARENKOOPJE

Doet u mee?
Meedoen aan NLdoet levert organisaties veel op.
NLdoet geniet landelijk
grote bekendheid en dat

Andijvie gesneden

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 feb
Aanbiedingen zijn geldig van 02-02-2015 t/m 07-02-2015.

Wijkrestaurant Bij de Tijd
in De Bilt grijpt de landelijke vrijwilligersactie
NLdoet aan om de singles
van gemeente De Bilt bij
elkaar te brengen.

elkaar verbinden tijdens
NLdoet. Geen ongemakkelijk gesprekje tegen over elkaar tijdens een speeddate,
maar lekker samen aan de
slag en kijken of het klikt.
Lotte Nagengast, vrijwilligerscoördinator van Bij de
Tijd vertelt: “Sommige klussen zijn gewoon gezelliger
om samen te doen, wat mij
betreft is schoonmaken er
daar eentje van. We maken er een leuke dag van
waarbij de singles kunnen
samen werken en ook samen lunchen. Het doen van
vrijwilligerswerk tijdens NLdoet is prima te combineren met het ontmoeten van
andere mensen, en je weet
ook meteen dat de ander
zijn of haar hart op de goede plek heeft. “ Singles die
mee willen doen kunnen
zich via de website www.
nldoet.nl opgeven. Daar
staat de klus aangemeld bij
gemeente De Bilt. Ook kunnen zij direct contact opnemen met Lotte Nagengast
via l.nagengast@mensdebilt.nl of 030-744 05 95

Abro - Blinckstar - By Malene Birger - Compagnia Italiana Ecoalf - Seven For All Mankind - Goosecraft - I Love My
Moment - K&S shoes - Kiss & Tell - MAC - Miccy’s M Missoni - Repeat - Seventy - Ted Baker - Wolford

SALE

Kom kennismaken met ons &
onze prachtige merken en ontvang
direct aantrekkelijke kortingen

50% korting op het duurste stuk
60% korting op het tweede stuk
70% korting op de overige stuks

Wij zien u graag
bij ons in de winkel!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

500 gram

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aanbiedingen zijn geldig van 02-02-2015 t/m 07-02-2015
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www.vanschie.keurslager.nl

Planetenbaan 5 - 3721 KA Bilthoven
Tel. 030-2285051

1e Hogeweg 4 ZEIST 030 6919443
www.charmluxury.nl

