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Informatiebrief Zorg en Welzijn 
Januari 2022 

  
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
MENS De Bilt is de Biltse organisatie voor maatschappelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, 
wonen en vervoer. 
 
Onze informatiebrief is bedoeld als hulpmiddel bij het zelfstandig (blijven) wonen in onze gemeente. U vindt 
informatie over de verschillende activiteiten van MENS en informatie over andere organisaties en 
voorzieningen in onze gemeente. 
Wij doen ons best om de informatie up-to-date te houden. Desondanks kunnen er in de tussentijd dingen 
veranderd zijn. Mocht dat het geval zijn, dan horen wij het graag van u! 
 
Met uw vragen kunt u terecht bij één van onze Servicecentra. In de gemeente zijn drie Servicecentra waar u 
dagelijks binnen kunt lopen voor ontmoeting, activiteiten en informatie op het gebied van welzijn en zorg.  
Onze medewerkers helpen u graag verder. 
 
Servicecentrum De Bilt   
Molenkamp 60   
3732 EV De Bilt   
030 - 7440595  
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl   
 
Servicecentrum Maartensdijk 
Maertensplein 96 
3738 GR Maartensdijk 
0346 – 214161 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
 
Servicecentrum WVT 
Talinglaan 10 
3721 EA  Bilthoven 
030 - 2284973 
info@vvsowvt.nl  
 
Meer informatie is uitgebreid terug te vinden op onze website: www.mensdebilt.nl 
 

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunnen activiteiten en informatie tijdelijk afwijken. Neem 

daarom eerst contact op met de desbetreffende dienstverlening.    
 

http://www.mensdebilt.nl/
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 A. INFORMATIE EN ONDERSTEUNING 
 

Servicecentrum De Bilt en Servicecentrum 
Maartensdijk 
U bent hier welkom om binnen te lopen met al 
uw vragen, om een praatje te maken of deel te 
nemen aan één van onze activiteiten. 
Sociaal werkers of vrijwilligers staan u te woord 
en helpen u graag (verder) op weg. 
 
Openingstijden en telefonische bereikbaarheid: 
Servicecentrum De Bilt: 9.00-16.00  
030-7440595  
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
 
Servicecentrum Maartensdijk 9.00-12.00  
0346-214161  
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
 
Inloop Spreekuren Welzijn 
Welzijn houdt inloopspreekuren waar u zonder 
afspraak terecht kunt: 

• Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in het 

Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven 

• Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in 

het Gezondheidscentrum De Bilt, kamer 1.13, 

Henrica van Erpweg 2C De Bilt 

• Iedere 1e dinsdag van de maand van 15.30 tot 

16.30 uur in de koffiehoek van Spar Mons, 

Bilderdijklaan 106 Bilthoven 

0346 - 214161 (Maartensdijk) 
030 - 7440595 (De Bilt) 
www.mensdebilt.nl  
 

Wijkwinkel  
Heeft u vragen over post die u ontvangt? Vindt u 
het lastig om een telefoongesprek met een 
organisatie te voeren? Wilt u hulp bij het 
aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag of het 
aanvragen van een U-pas? Met uw vragen kunt u 
bij de vrijwilligers van de Wijkwinkel terecht! 
 
Administratieve hulp kan bestaan uit: 

• Het schrijven van brief of bezwaarschrift,  

• Het voeren van een telefoongesprek, 

• Het opzeggen van abonnementen, 

• Het invullen van formulieren, 

• Aanvragen van zorg- en huurtoeslag, 

 
De wijkwinkel is geopend op dinsdag- en  
 

woensdag- en vrijdagmorgen op afspraak van 
9.00 tot 12.00 uur. 
030 - 744 05 95  
wijkwinkel@mensdebilt.nl 
Molenkamp 60, 3732 EV, De Bilt. 
 
WVT 
WVT is een welzijnsorganisatie met zo’n 4000 
leden. WVT biedt een uitgebreid pakket van 
educatieve, recreatieve, creatieve en sportieve 
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in de 
gemeente De Bilt.  Ook heeft WVT een 
servicecentrum waar men terecht kan voor 
vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
WVT is een organisatie die gerund wordt door 
ruim 200 vrijwilligers, ondersteund door een 
kleine groep professionals. Een belangrijk 
kenmerk is de laagdrempeligheid. Zo staat WVT 
open voor ondersteuning van initiatieven uit de 
wijk en biedt het de mogelijkheid voor het doen 
van vrijwilligerswerk. 
Ook kunt u voor het invullen van formulieren en 
notariszaken, belastingzaken (op afspraak!) en de 
rechtswinkel terecht bij de WVT. 
030 - 2284973 
www.vvsowvt.nl  
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven 
 
Informatief huisbezoek   
Er verandert voortdurend veel in zorg en 
ondersteuning en niet iedereen weet daarin goed 
zijn/haar weg te vinden. De gemeente De Bilt en 
MENS De Bilt willen de oudere bewoners 
daarover actief informeren. Dat doen zij onder 
andere door middel van het informatief 
huisbezoek. 

Geschoolde vrijwilligers van MENS De Bilt komen 
voor een gesprek bij u thuis. Zij informeren u over 
de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn 
op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
mobiliteit. Ook bespreken zij met u, wanneer er 
problemen spelen, hoe u dit aan kunt pakken, 
welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en 
hoe u deze kunt bereiken. 
 
Alle 80 en 85-jarigen krijgen een brief met het 
aanbod voor een informatief huisbezoek 
Zij kunnen zelf aangeven of zij een huisbezoek op 
prijs stellen. Ook wanneer u buiten deze 
leeftijdsgroep valt, kunt u een huisbezoek 
aanvragen. 
030 - 7440595 
huisbezoek@mensdebilt.nl 
 

mailto:servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl
mailto:servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl
http://www.mensdebilt.nl/
mailto:wijkwinkel@mensdebilt.nl
mailto:wijkwinkel@mensdebilt.nl
mailto:wijkwinkel@mensdebilt.nl
http://www.vvsowvt.nl/
mailto:huisbezoek@mensdebilt.nl
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B. WELZIJN 

 
Activiteiten 
MENS De Bilt biedt een breed aanbod van 
verschillende activiteiten aan. Een aantal 
voorbeelden van deze activiteiten leest u 
hieronder. Mocht u meer informatie over het 
aanbod willen dan kunt u contact opnemen met 
Servicecentrum MENS De Bilt. 

 
Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit? 
Neem contact op met Servicecentrum De Bilt of 
Servicecentrum Maartensdijk. Een sociaal werker 
bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn 
en of deze activiteit in een servicecentrum of in 
uw eigen buurt gefaciliteerd kan worden. U 
wordt hierbij ondersteund en op weg geholpen. 
030- 7440595 
www.mensdebilt.nl 
 
Markt Samen Leuke Dingen Doen  
Maandelijks wordt deze markt georganiseerd om 
mensen, die eenzelfde belangstelling of wens 
hebben, aan elkaar te koppelen zodat zij samen 
in plaats van alleen erop uit kunnen gaan. Zie ook 
de plaatselijke kranten voor data en locaties. 
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/samen-
leuke-dingen-doen-markt 
 
(Digitaal) Prikbord samen leuke dingen doen  
Bewegen, Creatief, Cultureel, Culinair, Spel 
spelen of overige.  
Zoekt u iemand om samen iets leuks mee te 
ondernemen of wilt u zelf een oproep plaatsen?  
Dan kunt u gebruik maken van ‘Digitaal prikbord 
Samen Leuke Dingen Doen’ op de homepage van 
onze website: 
https://www.mensdebilt.nl/digitaal-prikbord-
samen-leuke-dingen-doen.nl 
Een medewerker van MENS De Bilt zal u in 
contact brengen met degene die de oproep heeft 
gedaan, of samen met u uw oproep plaatsen.  
Geen computer, of hulp nodig? Neem dan 
contact op met Wilma van Poelgeest, sociaal 
werker 
030-7440595 / 06-47296337.  
 
Maatjesproject MENS De Bilt 
U kunt een beroep doen op het maatjesproject 
als u behoefte heeft om samen met iemand iets 
te ondernemen en u in uw directe omgeving geen 
mensen heeft met wie u dat kunt doen.  
 

 
Het kan gaan om: 

• Samen met iemand koffie drinken 

• Samen met iemand boodschappen doen 

• Samen met iemand een wandeling maken 

• Samen het laten optekenen van een 
levensverhaal 

 
Afhankelijk van de vraag komt één van de 
coördinatoren van het maatjesproject bij u thuis 
om met u kennis te maken en te horen wat uw 
vraag is. Zij zoeken een vrijwilliger die zoveel 
mogelijk aansluit bij u en uw vraag. 
U kunt contact opnemen: 
030 - 7440595 
maatjes@mensdebilt.nl 

 
BoodschappenPlusbus - Boodschappen en uitjes  
De BoodschappenPlusBus biedt de gelegenheid 
om, als u dit niet meer alleen kunt, toch zelf uw 
boodschappen te doen. Niet alleen, maar samen 
met anderen. Op verschillende dagen van de 
week kunt u mee. U wordt thuis opgehaald en in 
de winkel begeleid door één van onze 
medewerkers. Zo nodig helpen zij u met het doen 
van de boodschappen, het inpakken en zetten 
deze voor u in de bus. Na afloop wordt 
gezamenlijk koffie gedronken. Daarna wordt 
iedereen weer veilig thuisgebracht en als het 
nodig is geholpen om de boodschappen in huis te 
krijgen. De kosten van deze dienst zijn € 3,50 per 
keer. De prijs is exclusief consumpties. 
Voor informatie en deelname zijn wij van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar. 
 
Samen met anderen uitgaan, bijvoorbeeld naar 
een tuincentrum, museum of stadje. De 
BoodschappenPlusBus haalt u op en brengt u 
weer thuis.  
 
De Bus is bedoeld voor alle mensen uit gemeente 
De Bilt, die er moeite mee hebben om zelf 
boodschappen te doen en uit te gaan. Eropuit 
met de bus is gezellig en daarom alleen al een 
reden om mee te gaan. 
 
De BoodschappenPlusBus rijdt 5 dagen per week 
voor boodschappen, winkelen, eten en een uitje. 
 
Om het programma thuis te ontvangen kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen om uw 
gegevens door te geven.  

http://www.mensdebilt.nl/
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/samen-leuke-dingen-doen-markt
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/samen-leuke-dingen-doen-markt
https://www.mensdebilt.nl/digitaal-prikbord-samen-leuke-dingen-doen.nl
https://www.mensdebilt.nl/digitaal-prikbord-samen-leuke-dingen-doen.nl
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U kunt ook uw e-mailadres doorgeven en het 
programma via e-mail ontvangen.  
Aanmelden/informatie 
0346-214195 (iedere werkdag tussen 9-12 uur) 
plusbus@mensdebilt.nl  
 
Vrijwilligerscentrale 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Of zoekt u 
vrijwilligers? Dan kunt u terecht bij de 
Vrijwilligerscentrale van MENS De Bilt.  De 
vrijwilligerscentrale heeft een vacaturebank, 
bemiddelt tussen vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties en organiseert 
ondersteuningsactiviteiten voor vrijwilligers. 
Op dinsdagmiddag bent u in Servicecentrum De 
Bilt welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur, 
Molenkamp 60, 3732 EV, De Bilt. Vrijdagochtend 
bent u in Het Lichtruim welkom tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur, Planetenbaan 2, Bilthoven.  
030 - 744 05 95  
vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl  
 
Het Meldpunt 
Het Meldpunt heeft als doel incidenteel 
aanvullende hulp te verlenen aan alle inwoners 
van de gemeente De Bilt, die op geen andere 
wijze hulp kunnen vinden. Men beoordeelt uw 
hulpvraag en zorgt ervoor, indien mogelijk, dat 
een vrijwilligersorganisatie deze hulp kan bieden. 
Voorbeelden van hulpvragen waarin het 
Meldpunt bemiddelt: 

• Klusjes in en om het huis, het tarief van de 
Klussenbus is € 12,- per uur 

• Gezelligheidsbezoek bijvoorbeeld met 
iemand een wandeling maken, een praatje 
maken 

• Begeleiden naar arts, ziekenhuis of winkels 

• Autovervoer (kilometervergoeding; 
minimumtarief € 2,80; daarna € 0,35 p/km) 

 
Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.30 - 12.30 uur 
030 - 2287799 
meldpunt@mensdebilt.nl  
www.meldpuntdebilt.nl 
 
 
Bibliotheek 
Naast de gewone abonnementen hebben de 
bibliotheken veel voorzieningen en activiteiten 
voor ouderen: 

• Er zijn groot letterboeken en  

luisterboeken (Cd-speler nodig)  

• Er is een boekendienst die boeken aan 

huis bezorgt in geval u niet in staat bent 

naar de bibliotheek te komen.  

• Eens per maand is er een 

boekenverfilming in het Lichtruim te zien. 

• Er zijn meerdere cursussen voor leren 

omgaan met de computer, een tablet en 

de smartphone (op vrijdagmiddag in de 

Vierstee en op dinsdagochtend in het 

Lichtruim). Deze worden verzorgd door 

Seniorweb. Indien u lid bent van 

Seniorweb is hulp aan huis mogelijk. 

Informatie Seniorweb: 
030 - 2299003 
activiteiten@ideacultuur.nl 
www.seniorweb.nl  
 
Adressen bibliotheken: 
Het Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven 
085 - 8222777 
bilthoven@ideacultuur.nl 
www.bibiotheek.ideacultuur.nl 
Open van maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 
 
De Vierstee, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk 
085 - 8222777 
bilthoven@ideacultuur.nl 
www.bibiotheek.ideacultuur.nl 
Open op maandagmiddag en -avond, op 
woensdagochtend en -middag en op 
vrijdagmiddag en -avond. 
 
MiniBieb Servicecentrum De Bilt 
Ook kunt u terecht bij de minibieb in ons 
Servicecentrum De Bilt. Daar vindt u een divers 
aanbod ruilboeken, grootletterboeken, 
luisterboeken, kinderboeken (om voor te lezen) 
en puzzels. 
 
Sport – Bewegen voor iedereen 
Via het programma "Bewegen voor iedereen" 
helpen de Buurtsportcoaches inwoners om een 
persoonlijk passende sport te vinden. De 
buurtsportcoach kan u helpen met het tegengaan 
of verhelpen van gezondheidsklachten zoals  
suikerziekte, hartklachten of een hoge bloeddruk. 
De buurtsportcoach biedt ook ondersteuning in 
het geval u weer fit wilt worden na een operatie 
of een passende bewegingsactiviteit zoekt als u 
een lichamelijke beperking heeft. 
 

mailto:plusbus@mensdebilt.nl
mailto:vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl
mailto:meldpunt@mensdebilt.nl
http://www.meldpuntdebilt.nl/
http://www.seniorweb.nl/
mailto:bilthoven@ideacultuur.nl
http://www.bibiotheek.ideacultuur.nl/
mailto:bilthoven@ideacultuur.nl
http://www.bibiotheek.ideacultuur.nl/
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De buurtsportcoach heeft een groot netwerk aan 
sportaanbieders in de gemeente. Na een 
kennismakingsgesprek helpt de buurtsportcoach 
u bij het vinden van een sport die bij u past. U 
beweegt onder begeleiding van een sportcoach 
of praktijkondersteuner bij een door u gekozen 
sportaanbieder. 
Informatie: 
06 - 33179465 
buurtsportcoaches@mensdebilt.nl of   
m.rijdes@mensdebilt.nl  
 
Taalpunten De Bilt  
Iedereen die moeite heeft met lezen en/of 
schrijven is welkom bij Taalpunten De Bilt. Bent 
of kent u iemand die moeite heeft met lezen of 
schrijven? Aarzel niet en kom gerust langs. U bent 
de enige niet, maar liefst één op negen 
Nederlanders heeft daar moeite mee. Van de 
mensen tussen 55 en 65 is dit zelfs één op vijf.  
Bij Taalpunten De Bilt krijgt u een 
kennismakingsgesprek en advies op maat, waar 
mogelijk meteen ondersteuning aangeboden.  
Meer informatie: 
030 - 7440595 

 
U-Pas  
De U-pas is een kortingspas waarmee de 
gebruiker korting krijgt op diverse leuke 
activiteiten. Deze pas is voor gebruikers met een 
laag inkomen. De U-pas is gratis.  
Aanvraag U-pas kan digitaal. Mocht u hier 
ondersteuning bij wensen kunt u op afspraak 
terecht bij de wijkwinkel. 
088 – 6006300 
https://www.u-pas.nl/  
 
De Biltse Telefoonlijn 
Vanuit MENS De Bilt, in samenwerking met 
Samen voor De Bilt is 'De Biltse Telefoonlijn' 
opgezet. De bellijn is er voor mensen die dagelijks 
een praatje willen maken of dat u tijd over heeft 
en die zinvol wilt besteden. Wilt u graag gebeld 
worden? Of wilt u zelf graag iemand geregeld 
bellen? Neem dan contact met ons op. 
030-7440595  
maatjes@mensdebilt.nl (vergeet niet uw 
telefoonnummer te vermelden in de e-mail) 
 
Belservice voor ouderen 
Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te 
maken aan de telefoon? Meldt u aan voor de 
Zilverlijn, de gratis belservice voor ouderen van 
het Nationaal Ouderenfonds.  

De Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. 
Als u zich aanmeldt, wordt u regelmatig gebeld 
door professionele vrijwilligers. Zij bieden een 
luisterend oor, een praatje of een goed gesprek. 
Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.  
U kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn 
088 - 3442000 (gratis)  
www.ouderenfonds.nl/zilverlijn  
U wordt binnen 14 dagen teruggebeld. 
 
Telefooncirkel Rode kruis 
De telefooncirkel is voor mensen die behoefte 
hebben aan regelmatig contact, maar minder 
mogelijkheden om anderen te ontmoeten. Dit 
kan komen door leeftijd, handicap of ziekte.  
Ook mensen die alleen wonen en moeilijk de 
deur uit komen kunnen gebruik maken van de 
Telefooncirkel. Voor informatie: 
De Bilt : 030- 2281999 (Trijnie Spoelstra) 
Maartensdijk: 0346- 216240 (Boukje Andringa) 
 
Luisterlijn 
Bij de luisterlijn kunt u een luisterend oor vinden, 
ongeacht het onderwerp waarover u het wilt 
hebben, bv. een traumatische gebeurtenis of 
wanneer u zich eenzaam voelt. De vrijwilligers 
staan dag en nacht voor u klaar. Niet om uw 
probleem op te lossen, maar om naar u te 
luisteren en door het stellen van de juiste vragen 
u verder te helpen. 
De luisterlijn is 24 uur per dag bereikbaar: 
0900 – 0767 
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (AMHK). Hieronder 
valt ook  ouderenmishandeling. Iedereen kan bij 
Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en 
hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een 
melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en 
ondersteuning aan professionals die zich zorgen 
maken om iemand met wie ze in hun werk te 
maken hebben. Veilig Thuis is er voor iedereen, 
jong en oud, die te maken heeft met huiselijk 
geweld, kindermishandeling en 
oudermishandeling  
0800 2000 
https://veiligthuis.nl  
 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of 
een handicap? Dan bent u mantelzorger en is het 
steunpunt er voor ú! Bij het Steunpunt kunt u 
terecht voor hulp of advies. Het Steunpunt biedt 

mailto:buurtsportcoaches@mensdebilt.nl
mailto:m.rijdes@mensdebilt.nl
https://www.u-pas.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/zilverlijn
https://veiligthuis.nl/
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informatie, advies, emotionele en praktische 
ondersteuning.  
Ook worden er informatiebijeenkomsten en 
cursussen georganiseerd voor mantelzorgers. 
Aarzel niet om contact op te nemen. De 
Mantelzorgconsulenten zijn er voor u!  
 
Steunpunt Mantelzorg: 
Henrica van Erpweg 2, 3732 BG De Bilt 
030 - 7271556   
06-13071129  (Marianne Houkamp) 
06-16706934  (Liesje Nijenhuis)  
06-23487049   (Victoria Nagelkerke) 
mantelzorg@mensdebilt.nl 
 
Alzheimer café De Bilt 
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie 
te maken heeft. Elke tweede dinsdag van de 
maand (behalve in de maanden juli en augustus). 
Een bijeenkomst die op een feestdag valt wordt 
verplaatst. Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Het 
programma start om 20.00 uur en eindigt om 
21.30 uur. 
(030) 656 29 77  (Mevr. Alida Melkert Oosting) 
zeist@alzheimer-nederland.nl  
METS Center, Rembrandtlaan 1c  
3723 BG Bilthoven 
 
Parkinson café Bilthoven 
Het Parkinson Café is een ontmoetingsplaats voor 
mensen met Parkinson en hun mantelzorgers. Er 
is iedere 1e maandagmiddag van de oneven 
maand een bijeenkomst met wisselend thema 
over of rondom de ziekte van Parkinson.  
 
De zaal is open vanaf 14.00 uur, het programma 
start om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. 
 
Vanaf 13.30 tot 14.00 uur is er een inloop voor 
informatie over de ziekte van Parkinson.  

 
Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 te Bilthoven.  
030 - 2296733 
Parkinson Vereniging Harm Scholten,  
030 - 6564406 
info@parkinson-vereniging.nl 
 
 
De Zonnebloem 
De Zonnebloem organiseert uitstapjes en 
gezellige bijeenkomsten en bezoekt op verzoek 
ook regelmatig mensen thuis voor een kop koffie 
en een fijn gesprek. 

Wanneer u lichamelijk beperkt bent door ziekte 
of handicap, 18 jaar of ouder bent, en behoefte 
hebt aan een uitje of bezoek van een vrijwilliger 
kunt u zich aanmelden. 
Contactgegevens De Zonnebloem  
030 - 2080211 
www.zonnebloem.nl/de-bilt-bilthoven  
Contactgegevens De Zonnebloem Maartensdijk 
06 - 41239260  (Joke Calis) 
www.zonnebloem.nl/maartensdijk 
 
 

C. MAALTIJDEN 

Let op: Tarieven kunnen door het jaar heen 
wijzigen. 
 
BON APPÉTIT 
Het is vaak ongezellig om alleen te eten. Daarom 
wordt er in het Servicecentrum Maartensdijk op 4 
dagen per week samen gegeten: van maandag 
t/m donderdag om 17.30 uur. 
 
"Eten met gemak" uit Zeist levert voor deze 
dagen een lekkere en gezonde maaltijd en 
vrijwilligers serveren de maaltijd uit. Voor de 
gasten en de vrijwilligers zijn het gezellige 
bijeenkomsten. Iedere dag is er weer een andere 
hoofdmaaltijd en een nagerecht. 
De kosten zijn € 7,00 per maaltijd. 
Van tevoren aanmelden is noodzakelijk i.v.m. 
bestellen. 
 
Informatie/aanmelden:  
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk 
0346 - 214161, van 9.00 tot 12.00 uur. 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl   
 
 

Tafeltje Dekje De Bilt maaltijden aan huis 
bezorgd. 
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur: 
030 - 2288000 
info@tafeltjedekje-debilt.nl   
 
Kosten diepvries maaltijd: € 4,65 (U-pashouders  
€ 3,35) per maaltijd. 
Kosten warme maaltijd: € 7,45 (U-pas houders   
€ 5,75) per maaltijd.  
Er is keuze uit meerdere menu’s. Dieetwensen 
zijn mogelijk. 
(Niet in Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche 
Rading leverbaar!) 

mailto:zeist@alzheimer-nederland.nl
mailto:info@parkinson-vereniging.nl
http://www.zonnebloem.nl/maartensdijk
mailto:servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl
mailto:info@tafeltjedekje-debilt.nl
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Vitras Maaltijdservice aan huis 
De Maaltijdservice van Vitras bezorgt gezonde en 
lekkere vries verse maaltijden aan huis. Ook 
mogelijk bij dieetwensen. 
De prijzen van de maaltijden lopen uiteen en zijn 
afhankelijk van uw keuze. Met de Vitras 
Servicepas krijgt u 10% korting. Vitras biedt de 
maaltijdservice aan in Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk en 
Westbroek. 
0900 - 8212382 
bij-u-thuis@vitras.nl  
 
Eten met gemak 
Eten met gemak is er voor iedereen die lekker, 
gezond en gevarieerd wil eten, maar niet in staat 
is of te weinig tijd heeft om zelf een verse 
maaltijd op tafel te zetten. U kunt wekelijks 
kiezen uit 28 voorgerechten, 21 hoofdgerechten 
en 28 nagerechten. Heeft u bepaalde 
eetgewoontes zoals bijvoorbeeld vegetarisch, 
biologisch of halal dan zijn hier aparte menu’s 
voor. Tevens zijn er meer dan 25 diëten 
standaard in het assortiment. Heeft u een 
complex dieet dan maken de diëtisten en 
dieetkoks maaltijden op maat klaar. 
Kosten voorgerecht € 1.29, kosten hoofdgerecht 
(regulier, vegetarisch of zoutarm) € 5,99 en 
kosten nagerecht € 0,99. U bepaalt zelf hoeveel 
maaltijden u per week wilt ontvangen.  
030 - 3035430 
www.etenmetgemak.nl  
 
Eten in de woon-zorgcentra 
In de verzorgingshuizen in de gemeente De Bilt 
bestaat de mogelijkheid om ’s middags een 
warme maaltijd te verkrijgen.  
Telefoonnummers en adressen van de woon-
zorgcentra, zie overzicht achterin. 
 
Stichting Eet mee! Ontmoeting aan tafel 
Samen eten en mooie gesprekken met 
onbekenden in uw buurt? Dan is ‘Eet mee! 
Ontmoeting aan tafel’ iets voor u. Ontmoeting 
aan tafel is er voor iedereen en voor alle 
leeftijden. Stichting Eet mee matcht voorafgaand 
aan het etentje de gastheer en/of -vrouw en gast 
om daarmee de kans op een mooie avond te 
vergroten. U kunt meedoen als eetadres en 
koken voor gasten, als gast bij iemand 
aanschuiven of allebei.  
 
Kosten: deelname bij één persoon:  
Eetadres: gratis deelname 

Gast: € 7,50 lidmaatschap en € 5,- voor twee 
etentjes 
Eetadres en gast: € 5,- lidmaatschap en € 5,- voor 
twee etentjes. 
Hoe werkt het? 
U kunt zich aanmelden:  
030 - 2213498 
info@eetmee.nl 
www.eetmee.nl 

 
Samen eten Hollandsche Rading  
Een groep van 5 enthousiaste vrijwilligers kookt 
voor u een 3 gangen menu. 
Voor wie?  
Alle inwoners van Hollandsche Rading. 
Waar en wanneer?  
Iedere eerste donderdag van de maand vanaf 
12.00 uur in het Dorpshuis Hollandsche Rading. 
Kosten?  
De kosten zijn € 7,50 
Aanmelden van tevoren is noodzakelijk. 
0346 - 214161 (dagelijks van 9.00 – 12.00 uur) 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
 

 
 D. WONEN 

Personenalarmering 

Personen alarmering is voor iedereen die alleen 

woont verstandig. Ook als u fit bent. Het is een 

altijd te bedienen noodhulplijn.  

Als u gezondheidsproblemen heeft, dan is er een 
grote kans dat u het grootste deel van de kosten 
voor het alarm vergoed krijgt van uw 
zorgverzekeraar.  
 
Via onderstaande website wordt het alarm 
aanvragen via de zorgverzekering makkelijker. 
http://www.alarmaanvragen.nl  
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw 
Zorgverzekering. 
 

Particuliere Huishoudelijke hulp 
Hulp in de huishouding nodig? Een bureau voor 
particuliere zorg regelt vrijwel alles.   
 
Kosten? 
De kosten voor particuliere zorg verschillen per 
organisatie. In de bijlage vindt u het overzicht van 
particuliere aanbieders in gemeente de Bilt. 
 
 

mailto:bij-u-thuis@vitras.nl
http://www.etenmetgemak.nl/
http://www.eetmee.nl/
mailto:servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl
http://www.alarmaanvragen.nl/
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WaSt (was- en strijkservice) 

De was- en strijkservice is er voor alle inwoners 

van de gemeente De Bilt. De was- en strijkservice 

is een algemene voorziening en heeft per 1 maart 

2021 haar deuren geopend. 
 

Hoe werkt het? 

Een medewerker van WaST neemt contact met u 

op voor het afleveren van de waszak en om af te 

spreken wanneer de was bij u wordt opgehaald 

en terug gebracht. Binnen 3 werkdagen brengen 

wij de was weer schoon bij u terug. 

Wat kost het?  

Voor € 18,- per waszak wordt uw vieze was 

opgehaald en binnen 72 uur uw schone was 

netjes gevouwen teruggebracht. De inhoud van 

één waszak bedraagt 8 kilo, dat staat gelijk aan 

twee volle wastrommels. Indien u wel 

ondersteuning nodig heeft maar niet in staat 

bent om € 18,- per waszak te betalen kunt u 

contact opnemen met het Sociaal Team van 

MENS De Bilt.  

030-7271557  

Waarom de was- en strijkservice? 

• Geen omkijken meer naar uw was 

• Nooit meer strijken  

• We wassen zoals thuis 

Voor meer informatie of aanmelden: 

030 - 7920108 

info@wast-debilt.nl 

www.wast-debilt.nl  

 
Andere woning 
Ingeschreven staan bij www.woningnet.nl is 
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor 
een andere woning. Deze aanmelding kan alleen 
digitaal en kost een bescheiden bedrag per jaar. 
Verschillende aanbieders melden beschikbare 
woningen bij woningnet aan. Er is dus geen 
sprake meer van inschrijving bij de SSW. 
 
De vraag naar sociale huurwoningen is in de regio 
Utrecht erg groot. De wachttijden verschillen per 
plaats, woningtype en buurt en kunnen oplopen 
van 3 tot meer dan tien jaar.  
 
 
 
 

Woningruil 
Als u als ingeschrevene aan woningruil wilt doen, 
dan is dit ook mogelijk. Voor vragen over 
woningruil kunt u terecht bij de SSW. 
030 - 2205833 
wonen@ssw.nl 
 

Urgentieverklaring aanvragen  
De urgentieverklaring is alleen voor mensen die 
in een noodsituatie zitten en dringend een 
andere woning nodig hebben. Een 
woningzoekende die urgentie krijgt, heeft 
voorrang op een woning. 
 
U kunt een verklaring aanvragen via de pagina 
Urgentieverklaring aanvragen. Op 
https://www.debilt.nl/wonen-en-
bouwen/woning-huren/urgentieverklaring-
aanvragen kunt u met de urgentiewijzer zien of u 
in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. 
 

Aanleunwoning  in gemeente De Bilt   
Inschrijven voor aanleunwoningen van de 
Amandelboom 
https://accoladezorg.nl/wonen/wonen-
damandelboom/ 
Inschrijvingen voor de aanleunwoningen van 
Weltevreden en Bremhorst via 
www.woningnet.nl 
Inschrijvingen voor de aanleunwoning de 
Kopertuin via www.ikwilhuren.nu 
 

Woon-zorg & Dienstcentrum Maartensdijk  
Inschrijven voor zelfstandige appartementen voor 

senioren.  

Dijckstate   

Maertensplein 98   

3738 GR Maartensdijk  

0346 - 217300   

www.woningnetregioutrecht.nl     

Toutenburg   
Kievitlaan   
3738 Maartensdijk   
0346 - 217300   
www.woningnetregioutrecht.nl  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wast-debilt.nl
http://www.wast-debilt.nl/
http://www.woningnet.nl/
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/woning-huren/urgentieverklaring-aanvragen
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/woning-huren/urgentieverklaring-aanvragen
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/woning-huren/urgentieverklaring-aanvragen
https://accoladezorg.nl/wonen/wonen-damandelboom/
https://accoladezorg.nl/wonen/wonen-damandelboom/
http://www.woningnet.nl/
http://www.ikwilhuren.nu/
http://www.woningnetregioutrecht.nl/
http://www.woningnetregioutrecht.nl/
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 E. VERVOER 

BoodschappenPlusBus - Boodschappen en uitjes 
Meer informatie kunt u terugvinden op pagina 4. 
 
Vrijwilligers chauffeursdienst  
Het Meldpunt organiseert een chauffeursdienst 
door inzet van vrijwilligers met hun privé auto's.  
Moet u boodschappen doen, naar de dokter, het 
ziekenhuis voor een controle, of op 
verjaardagsvisite bij uw kleinkind, maar heeft u 
geen adequaat vervoer, bel dan het Meldpunt. 
Belt u het meldpunt ruim van tevoren, maar 
uiterlijk twee dagen voor de dag dat u vervoer 
nodig heeft. Het kunnen eenmalige ritten 
betreffen, maar ook ritten die regelmatig 
terugkeren. Het Meldpunt zorgt dat de chauffeur 
tijdig bij uw huisadres aanwezig is om u op de 
gewenste tijd op de plaats van bestemming te 
brengen. U wordt, in overleg, na afloop van uw 
bezigheid weer thuisgebracht. 
U betaalt voor deze hulp een kleine vergoeding 
aan de (privé)chauffeur ter gedeeltelijke 
tegemoetkoming in zijn kosten. Het huidige tarief 
is € 0,35 per km met een minimum van € 2,80. 
Het meldpunt is iedere werkdag bereikbaar 
tussen 9.30 en 12.30 uur.  
030 - 2287799 
meldpunt@mensdebilt.nl  
www.meldpuntdebilt.nl 
 
Regiotaxi Utrecht 2020-2023  
Regiotaxi Utrecht is vervoer van deur tot deur, 
voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding 
kan reizen. Ook voor mensen die gebruik maken 
van een rolstoel of scootmobiel. Regiotaxi 
Utrecht brengt u van de voordeur van uw 
vertrekadres naar de voordeur van uw 
bestemming. De ingang van een flat of 
wooncomplex wordt als voordeur beschouwd. 
Ook kunt u reizen naar een opstapplaats 
van Regiotaxi Utrecht of een halte van het 
openbaar vervoer. 
 
Wanneer rijdt de Regiotaxi? 
Regiotaxi Utrecht rijdt elke dag van 6.00 uur ’s 
ochtends tot 0.00 uur ’s nachts. Op vrijdag en 
zaterdag tot 01.30 uur ’s nachts. Boek uw rit, 
indien mogelijk, ruim van tevoren maar uiterlijk 1 
uur voor de gewenste vertrektijd. Als u 4 uur (of 
eerder) van tevoren boekt bent u verzekerd van 
de gewenste ophaaltijd omdat de vervoerder dan 
beter kan plannen. Uw vervoer arriveert tussen  
 

 
15 minuten voor en 15 minuten na het 
afgesproken tijdstip. De chauffeur kan omrijden 
om andere mensen op te halen. 
 
Kosten: 
Bij Regiotaxi Utrecht betaalt u per rit een 
instaptarief en een tarief per gereden kilometer.  
U kunt maximaal 25 kilometer reizen met de 
regiotaxi. U betaalt per rit ook een instaptarief  
van 4 x het kilometertarief.  
Instaptarief en kilometertarief: €0,70.  
 
Voor meer informatie: 
088 - 0025400 
https://www.regiotaxiutrecht.nl/home  
 
Regiotaxi met een Wmo indicatie 
Reizigers die van hun gemeente een indicatie 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) krijgen, betalen een lager tarief. 
 
De uitgangspunten voor een indicatie zijn onder 
andere: 

• U kunt geen gebruik maken van het openbaar 
vervoer (bijvoorbeeld door lange afstanden 
naar haltes) 

• U kunt geen gebruik maken van een eigen 
vervoermiddel, zoals auto of fiets 

• U kunt minder dan ca. 800 meter lopen 

• U heeft een reële vervoersbehoefte 

 
Sociaal begeleider 
Een Wmo-reiziger is gerechtigd om één 
zogenaamde sociale begeleider mee te nemen. 
Deze sociale begeleider, die samen met een 
Wmo-reiziger reist vanaf hetzelfde opstapadres 
naar dezelfde bestemming en met dezelfde 
reservering is geboekt, betaalt hetzelfde tarief als 
de Wmo-reiziger. Maakt de pashouder gebruik 
van automatische incasso, dan worden de 
vervoerskosten van de sociale begeleider ook per 
automatische incasso afgerekend. 
 
Valys  
Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio 
voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U 
kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 
kilometer. Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks 
een Persoonlijk Kilometerbudget (PKB) waarmee 
u tegen een aantrekkelijk tarief veilig en 
comfortabel met Valys kunt reizen. 
 
 

mailto:info@meldpuntdebilt.nl
https://www.regiotaxiutrecht.nl/home
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U komt in aanmerking voor een Valyspas als u 
onder andere: 

• een indicatie voor regiotaxi heeft  

• een bewijs van de gemeente dat u recht heeft 
op een Wmo-rolstoel of scootmobiel 

• een gehandicaptenparkeerkaart van de 
gemeente 

• een begeleiderskaart van het Openbaar 
vervoer 

• een verklaring van het Sociaal Team dat er wel 
een noodzaak voor bovenregionaal vervoer 
bestaat. 

Voor meer informatie en opvragen van de folder: 
0900 - 9630 
https://www.valys.nl/  
 
 

F. ONDERSTEUNING VANUIT DE 

ZORGVERZEKERINGSWET 

Thuiszorg 
Heeft u ondersteuning nodig bij het wassen, 
aankleden en medicatie? Dan kunt u persoonlijke 
verzorging aanvragen bij uw Zorgverzekering. 
 
De kosten van persoonlijke verzorging worden 
vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. 
 
Uitleenpunten hulpmiddelen 
Bij de uitleenpunten kunt u terecht voor artikelen 
als bijv. krukken, een rollator, toiletverhoger of 
rolstoel. Aan het lenen van de meeste van deze 
artikelen zijn geen kosten verbonden. U moet een 
geldig legitimatiebewijs bij u hebben.  
 
Uitleenpunt Zorgartikelen De Bilt (geen 
thuiszorgwinkel) 
Adres : Henrica van Erpweg 2c, 3732 BG, De Bilt  
088 - 1020100 
Openingstijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 
tot 13.00 uur 
 
Medipoint | Vitras Thuiszorgwinkel 
Adres: Bergweg 1, 3701 JJ Zeist  
088 - 1020100 
 
Medipoint | Careyn Thuiszorgwinkel 
Adres: Reactorweg 160 , 3542 AD Utrecht 
088 - 1020100 
 

 

 
Casemanager Dementie De Bilt 
Kent u iemand met geheugenverlies of 
vergeetachtigheid? Heeft u vragen over 
dementie? Maakt u zich zorgen over iemand in 
uw omgeving met geheugenproblemen? Heeft u 
behoefte aan hulp of ondersteuning?   
Als u of iemand in uw omgeving te maken krijgt 
met dementie, komt er veel op u af en kunnen er 
veel vragen spelen zoals hoe en waar kan ik aan 
informatie komen, en wat voor soort hulp is er 
beschikbaar?  
U kunt dan een Casemanager Dementie 
inschakelen. Dat is een persoonlijk begeleider 
voor u en uw omgeving. U kunt kosteloos een 
beroep op hen doen.    
De casemanager dementie kan helpen, ook als de 
diagnose dementie nog niet is vastgesteld. Een 
casemanager luistert, denkt mee en adviseert. De 
casemanager dementie is aanspreekpunt zolang 
de cliënt thuis woont en werkt nauw samen met 
de huisarts en thuiszorg, zo nodig volgt 
doorverwijzing naar instanties die specifieke hulp 
kunnen bieden. U contact opnemen met één van 
de casemanagers.  
 
Gerda van Wee  
06 - 31937048 
g.vanwee@dementiedb.nl 
maandag, dinsdag en woensdag 
 
Wieneke Drieenhuizen  
06 - 23141719 
wdrieenhuizen@debilthuysen.nl  
woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Miriam van Aertsbergen,  
06 - 31937062 
m.v.aertsbergen@debilthuysen.nl 
maandag, dinsdag en woensdag 
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G. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

(WMO) 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar 
en ouder in gemeente De Bilt die een hulpvraag 
hebben. Bent u op zoek naar ondersteuning of 
een luisterend oor? Heeft u vragen of problemen 
waar u zelf niet uitkomt? Maakt u zich zorgen 
over een kennis of buur? Met vragen over 
welzijn, zorg, wonen, werk, financiën, 
dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of 
relaties, kunt u terecht bij het Sociaal Team.   
 
Sociaal Team De Bilt 
Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen 
die het beste passen bij uw persoonlijke situatie. 
Samen met u kijken wij naar wat u zelf kunt doen, 
welke hulp er is in uw omgeving, de mogelijke 
inzet van vrijwilligers en, indien nodig, 
professionele ondersteuning.  
Het doel is om hulp en ondersteuning dichter bij 
mensen te organiseren, efficiënter en op maat. 
 
Specifieke ondersteuning nodig? 
Is specifieke ondersteuning nodig, dan zorgt een 
medewerker van het Sociaal Team samen met u 
voor de aanvraag van een maatwerkvoorziening. 
Dit kan een traplift, huishoudelijke hulp, een 
regiotaxipas, begeleiding, dagbesteding bij een 
zorgorganisatie of een aanpassing aan uw woning 
zijn. We informeren u tijdens een huisbezoek hoe 
dit in zijn werk gaat. 
Let op! De gemeente kan een eigen bijdrage 
vragen voor de maatwerkvoorziening. Dit 
verloopt via het CAK. Op de website 
www.hetcak.nl vindt u meer informatie.  
 
Contact 
Het Sociaal Team is telefonisch bereikbaar  
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 15:00 uur, 
op vrijdag van 08.30-13.00 uur. 
030 - 7271557  
sociaalteam@mensdebilt.nl  
www.mensdebilt.nl  
 
Cliëntondersteuning MEE 
Iedereen die contact heeft met het Sociaal Team 
over hulp of zorg, kan daar ondersteuning bij 
krijgen in de vorm van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is 
gratis. 
030 - 2642222 
clientondersteuning@mee-ugv.nl 
 

Logeerzorg 
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid 
of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook 
intensief en zwaar. Mantelzorgers kunnen 
hierdoor overbelast raken. Om dit te voorkomen 
is er ondersteuning, zoals respijtzorg. 
 
Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. 
Bij logeerzorg verblijft de cliënt tijdelijk op een 
andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een 
verpleeghuis. Het gaat om ‘planbaar’ tijdelijk 
verblijf, dus geen acute of crisiszorg. 
 
Er wordt samen gekeken naar de meest passende 
vorm en omvang. Dit kan variëren van een paar 
dagen tot een wat langere logeerperiode.  
 
Wie komt er in aanmerking: 
• Inwoners van de gemeente De Bilt 
• Ouderen met (meerdere) somatische klachten    
   die intensieve mantelzorg krijgen 
• Ouderen in de beginfase van dementie die nog 
   wel thuis kunnen wonen, onder toezicht  
   van een mantelzorger. 
 
U heeft een indicatie nodig om hier gebruik van 
te kunnen maken. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met het Sociaal Team. 
 
 

H. WET LANGDURIGE ZORG 

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het meestal om zorg 
met verblijf in een instelling. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of 
een woonvorm in de gehandicaptenzorg. 
U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt en 
zorg dichtbij geregeld kan worden. U kunt alleen 
in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als 
u vanwege ziekte of aandoening blijvend bent 
aangewezen op 24 uur per dag zorg in uw 
nabijheid of permanent toezicht. Hiervoor is een 
indicatie van het CIZ noodzakelijk. Het CIZ levert 
zelf geen zorg maar kijkt of u in aanmerking komt 
voor zorg vanuit de Wlz.  
Meer informatie?  
Centrum Indicatiestelling Zorg - CIZ : 
088 - 7891000 
info@CIZ.nl 
www.ciz.nl 
 
 
 
 
 

http://www.mensdebilt.nl/
mailto:clientondersteuning@mee-ugv.nl
http://www.ciz.nl/
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Eigen bijdrage voor Wlz-zorg: 
U betaalt (bijna altijd) een eigen bijdrage. Dit 
wordt geregeld via het Centraal 
Administratiekantoor (CAK).  
Meer informatie:  
0800 - 0087 
www.hetcak.nl  
 
De cliëntondersteuner van MEE kan u informeren 
en adviseren over o.a. diverse zorgvormen, het 
zorgaanbod in de regio, cliëntrechten, eventuele 
wachtlijsten en ondersteunen bij de WLZ-
aanvraag bij het CIZ.  
030-2642222  
clientondersteuning@mee-ugv.nl 
 
ADRESSEN DAGBESTEDINGEN GEMEENTE DE BILT  
 
Beth Shamar 
Grothelaan 1a, Groenekan 
0346 - 211755 
info@bethshamar.nl 
www.bethshamar.nl 
 
Ontmoetingcentrum De Bilt (King Arthur Groep)  
Professor Bronkhorstlaan 10 pand 102 
3723 MB Bilthoven 
06 - 18727181 
ocdebilt@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 
 
Onvergetelijk leven 
Locatie Voldoening, Allertijden en ‘t Scheepsruim 
0348 - 342123 
info@onvergetelijkleven.nl  
www.onvergetelijkleven.nl 
 
Silverein/Rinnebeek 
St. Laurentweg 11, De Bilt 
06 - 83807459 
ocrinnebeek@silverein.nl 
www.silverein.nl 

 
Woon- en zorgcentra/Verpleeghuizen 
Gemeente De Bilt 
Algemene informatie binnen de provincie Utrecht 
www.ouderenzorgutrecht.nl 
 
D’ Ámandelboom 
Noord  Houdringelaan 82 
3722 BT Bilthoven 
030 - 2295600 Marion Schoon 
amandelboom@accoladezorggroep.nl 
 

 
Silverein 
info@silverein.nl 
 

• De Bremhorst 

J. van Eijcklaan 31 

3723 BC Bilthoven 

030-2747800 

• De Koperwiek 

Koperwieklaan 3 

3722 CB Bilthoven 

030-2296700   

• Weltevreden 

Prof. Dr. P J W Debijeweg 1 

3731 MA De Bilt 

030-2209600 

• De Biltse Hof 

Prof. Bronckhorstlaan 4 

3723 MB Bilthoven 

030-2298888 

Rinnebeek 
St. Laurensweg 11 
3732 BA De Bilt 
06-51081285 
 
Huize Het Oosten 
Rubenslaan 1 
3723 BM Bilthoven  
030 - 2744600 Loes van Veen 
www.huizehetoosten.nl 
 
Leendert Meeshuis 
Prof. Bronckhorstlaan 6 
3723 MB Bilthoven 
030 - 2259600 
www.leendertmeeshuis.nl 
 
Schutsmantel     
Gregoriuslaan 35   
3723 KS Bilthoven    
030 - 2286911  
www.warandeweb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetcak.nl/
mailto:clientondersteuning@mee-ugv.nl
http://www.bethshamar.nl/
mailto:ocdebilt@kingarthurgroep.nl
mailto:info@onvergetelijkleven.nl
http://www.onvergetelijkleven.nl/
http://www.silverein.nl/
http://www.ouderenzorgutrecht.nl/
mailto:amandelboom@accoladezorggroep.nl
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I. TERMINALE  ZORG 

 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ de 
Biltse kernen) 
Getrainde vrijwilligers ondersteunen mensen in 
hun laatste levensfase en de naasten zodat het 
mogelijk wordt thuis, in de eigen persoonlijke 
omgeving, te sterven.  Een aanvraag kan worden 
gedaan door de patiënt zelf, de familie, huisarts, 
thuiszorg of gespecialiseerd verpleegkundige.  
Ondersteuning is al mogelijk bij een 
levensverwachting van minder dan 1 jaar en 
wordt geboden bij mensen thuis en in 
verpleeghuizen in de gemeente De Bilt. 
 
Hoe werkt het? 
Na de telefonische hulpaanvraag volgt een 
kennismakingsbezoek met de coördinator.  Er 
worden dan afspraken gemaakt over de inzet van 
vrijwilligers. Voor informatie over de 
mogelijkheden van VPTZ kunt u bij de coördinator 
terecht.  
 
Coördinator: Geza Mobers   
06 - 13429515 
g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl 
www.vptz-debiltsekernen.nl 
 
Dagbesteding voor ernstig zieken met een 
beperkte levensverwachting die nog wel  kunnen 
deelnemen aan het leven:  
Dagzorg Demeter 
Weltevreden 3, De Bilt,  
030 - 2211355 
 
Voor verzorging en ondersteuning in de 
allerlaatste levensfase: 

 
Hospices 
 
Demeter 
Weltevreden 3, Bilthoven 
030 - 2211355 
contact@hospicedemeter.nl 
wwwhospicedemeter.nl 
 
Leendert Meeshuis 
Prof. Bronkhorstlaan 6, Bilthoven 
030 - 6938058 
zorgadvies@warandeweb.nl 
www.warandeweb.nl 
 
 

 
Hospice Heuvelrug 
Arnhemsebovenweg 80, Zeist  
030 - 6984280 
hospice@warandeweb.nl 
www.hospice-heuvelrug.nl 
 
Hospice Utrecht  
Kanaalstraat 200/A, Utrecht  
030 - 2916040 

 
 

J. IS ER EEN ACUUT PROBLEEM? 

 
• Medische problemen:  bel uw huisarts of 

huisartsenpost, 0900 - 430 1 430. 

• Psychische problemen: bel uw huisarts of 

crisisdienst Altrecht Zeist, 030 – 696 

5100. 

• Huiselijk geweld: bij spoed belt u 112. 

Anders Veilig Thuis, 0800-2000. 

• Zelfmoordgedachten: bel met de 

zelfmoordpreventielijn,  0900-0113. 

http://www.vptz-debiltsekernen.nl/


Bijlage bij Informatiebrief Zorg en Welzijn 

Particuliere huishoudelijke hulp organisaties gemeente De Bilt 

UWassistent 

Uwassistent biedt een breed dienstenpakket. Wij doen wat nodig is: van huishoudelijke hulp tot 

mantelzorgondersteuning, van eenvoudige hand- en spandiensten tot intensieve persoonlijke begeleiding. 

De organisatie houden we zo simpel mogelijk: één contactpersoon (de persoonlijke assistent), vaste, 

gescreende dienstverleners, vaste werkdagen en -tijden. 

Voordat we aan het werk gaan, is er altijd een kennismakingsgesprek met de klant. Dit contact, dat we 

zorgvuldig onderhouden, is de basis van onze samenwerking. Zo kunnen we de hulp werven die past bij de 

cliënt. In onze dienstverlening zijn er zelden wisselingen. Regelmaat en continuïteit zijn belangrijke 

waarden. Tijdens vakanties of bij ziekte is er vervanging. 

Tarieven: Vanaf € 18,50 per uur voor huishoudelijke hulp. Begeleiding vanaf € 18,50 per uur, klus- en 

tuinhulp € 25,00 per uur vervangende hulp. 

www.uwassistent.nl 

085-2013072

06-41807676

De witte werkster.nl 

Een witte werkster kan helpen uw taken in het huishouden te verlichten. U vindt op deze website 

eenvoudig en snel een witte werkster die aan uw wensen voldoet. 

Heeft u een klik met de werkster? Dan kan de werkster bij u aan de slag. Is de klik er niet? Geef dit dan bij 

ons aan. Wij zoeken in dat geval voor u verder tot wij een werkster hebben gevonden met wie u wel een 

klik hebt. 

Witte werkster Tarief € 9,99 per maand voor € 12,50 p/u 

Lid van Livio+? Dan ontvangt u iedere maand €2,- korting. 

https://www.dewittewerkster.nl 

088 430 30 66 

Centraalbeheer.nl 

De Huishoudelijke Hulp helpt u met verschillende schoonmaaktaken. Zoals de keuken en badkamer 

poetsen. Stoffen, stofzuigen, dweilen en strijken. En nog veel meer!  U kunt kiezen voor huishoudelijke 

hulp op wekelijkse of 2-wekelijkse basis. Tegen een iets hogere uurprijs is op maandelijkse basis of een 

eenmalige schoonmaak ook mogelijk. 

U betaalt eenmalig € 14,95 bemiddelingskosten. U betaalt deze kosten alleen als u via ons een 

huishoudelijke hulp heeft gevonden. De gemiddelde uurprijs van een hulp is € 14,-. De uurprijs van de 

Huishoudelijke Hulp is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim. Echt goed geregeld dus! De 

kosten voor de huishoudelijke hulp worden aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. U kunt 

gemakkelijk online betalen via iDEAL. 

www.centraalbeheer.nl/diensten/huishoudelijke-hulp 

055-5798000

http://www.uwassistent.nl/
https://www.dewittewerkster.nl/
http://www.centraalbeheer.nl/diensten/huishoudelijke-hulp


Helpling 

Alle huishoudelijke hulpen op ons platform hebben een persoonlijke profiel waarmee zij zichzelf 

presenteren. In dit openbare profiel kun je beoordelingen van andere klanten bekijken en het uurtarief van 

de hulp zien. Daarnaast kunnen hulpen een foto, persoonlijke tekst, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

en referenties van eerdere klanten of werkgevers toevoegen. Hulpen bepalen hun eigen uurtarief, maar 

houden rekening met een minimum van €14,60. 

om je ergens niet uit? Dan kun je terecht bij onze klantenservice. Wanneer je vaste hulp niet kan komen, 

gaan wij voor je op zoek naar een vervangende hulp. 

https://www.helpling.nl/huishoudelijke-hulp 

085-8888338 

contact@helpling.nl 

 

Sopje.nl 

Heeft u een huishoudelijke hulp nodig? Als het huishouden om welke reden dan ook niet meer lukt bieden 

wij een oplossing. Via Sopje.nl heeft u binnen mum van tijd een huishoudelijke hulp om u te ontlasten. Dat 

klinkt toch fijn? Wij hebben het grootste aanbod huishoudelijke hulpen van Nederland. Hierdoor komt u 

niet op een wachtlijst en is er altijd een huishoudelijke hulp die voldoet aan uw wensen bij u in de buurt. 

Bovendien bieden wij garantie als uw huishoudhulp toch niet voldoet. 

Het uurloon van een huishoudelijke hulp bedraagt bij ons slechts € 12,50. Dit is het bedrag dat u per uur 

aan de huishoudhulp betaalt. Daarnaast sluit u bij ons een schoonmaak abonnement voor € 11,99 af. 

https://www.sopje.nl/ 

088-4303089 

 

HLPRS 

Hlprs is een online platform waar je als particulier verschillende diensten kunt boeken, eenmalig óf 

structureel. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, oppas of tuin- en klushulp. Kom snel en gemakkelijk in 

contact met een dienstverlener die jij helemaal zelf kiest! Het plaatsen van een boeking is ook geheel 

kosteloos.  

Tarief: vanaf 13,25 euro per uur 

www.hlprs.nl 

085-2019689 

https://hlprs.nl/informatie/klantenservice  

 

 

hulp-huishouding.nl 

Op zoek naar een hulp in de huishouding? Voor slechts € 12,50 per uur vindt u met behulp van deze 

website gemakkelijk een huishoudster die u helpt in de huishouding. De huishoudelijke hulp helpt u met 

alles wat u zelf niet kunt of waar u niet aan toe komt. De huishoudhulp neemt hierbij bijvoorbeeld uw 

meubels af, stofzuigt uw vertrekken, doet uw was en strijkt uw kleren. Uw huishoudster wordt 

geselecteerd aan de hand van de door u opgegeven wensen waarbij u zelf bepaalt met welke frequentie de 

hulp in het huishouden langskomt. 

U sluit bij ons een schoonmaakabonnement af voor € 11,99 per maand. 

www.hulp-huishouding.nl  

088-4303082 

 

https://www.helpling.nl/huishoudelijke-hulp
mailto:contact@helpling.nl
https://www.sopje.nl/
http://www.hlprs.nl/
http://www.hlprs.nl/
tel:085-2019689
tel:085-2019689
https://hlprs.nl/informatie/klantenservice
https://hlprs.nl/informatie/klantenservice
https://hlprs.nl/informatie/klantenservice


Saar aan huis  

Saar aan Huis is een particuliere organisatie voor aanvullende mantelzorg met vestigingen in heel 

Nederland. Voor ouderen die thuis wonen en ondersteuning nodig hebben, regelen wij gemotiveerde 

zorgverleners: Saars. Onze Saars zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. Hieronder vallen ook ouderen met 

dementie of Parkinson. Saar aan Huis verzorgt tevens gespecialiseerde diensten zoals 24-uurszorg of 

nachtzorg. Daarnaast ontlast Saar aan Huis overbelaste mantelzorgers: de partner of kinderen van 

bijvoorbeeld een oudere met dementie. 

Huishoudelijke ondersteuning, boodschappen en andere kleine klusjes.  

Tarief: vanaf € 23,- per uur. In sommige gevallen kunt u de aanvullende mantelzorg (deels) vergoed krijgen. 

Daarnaast zijn er ledenkortingen die u via regionale thuiszorgorganisaties kunt ontvangen. 

www.saaraanhuis.nl 

085-9025807 

 info@saaraanhuis.nl 

 

Firstcleaner 

U kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan hulp in de huishouding. Een van de redenen kan 

zijn dat u zelf niet meer in staat bent tot het uitvoeren van huishoudelijke taken of schoonmaak. Ook kunt 

u bij ons terecht voor een huishoudelijke hulp als u het zelf te druk heeft om uw huishouden bij te houden. 

Onder huishoudelijke hulp valt alle hulp die u nodig heeft bij het huishouden. 

http://www.firstcleaner.nl 

030-8882220 of 06-11319991 

first_cleaner@yahoo.com 

 

 

www.homeworks.nl  

Natuurlijk wil je een vaste huishoudelijke hulp op wie je kunt vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis van 

een duurzame en prettige samenwerking. De servicecoördinator zorgt ervoor dat de samenwerking met 

jouw huishoudelijke hulp optimaal verloopt. Persoonlijke aandacht is hierbij het belangrijkste. Dankzij ons 

nauwe contact met de huishoudelijke hulp en de grote betrokkenheid bij onze klanten, weten wij precies 

welke hulp het beste bij je past. Door regelmatig te evalueren blijven wij nauw betrokken en zorgen wij dat 

je tevreden blijft. Betrouwbare hulp, ook in de tuin. 

Naast de schoonmaak van de woning verzorgen we ook graag jouw tuin. Natuurlijk ook geheel afgestemd 

op jouw wensen. 

Je betaalt per gewerkt uur van de huishoudelijke hulp. Hier zit alles bij inbegrepen. Het standaard uurtarief 

is 16,50 euro. Afwijkende tarieven overleggen we vooraf. Aan het eind van de maand krijg je een factuur 

van HomeWorks die je kunt betalen via iDeal, overboeking of automatische incasso. 

https://www.homeworks.nl/huishoudelijke-hulp/ 

085-4444090 

 

 

 

 

http://www.saaraanhuis.nl/
http://www.saaraanhuis.nl/
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Werkster De Bilt  

Met Werksters.nl doen wij dit met een vraag-aanbod website, specifiek voor de huishoudelijke markt. We 

zijn betaalbaar voor huishoudens die een huishoudelijke hulp zoeken, en werksters dragen geen 

percentages aan ons af over de inkomsten die ze via ons verdienen. Een fair deal voor iedereen dus! Om 

op de website te kunnen zoeken en in contact te komen met een aanbieder voor huishoudelijke hulp 

betaalt u  € 9,95,- per maand. U kunt dit maandelijks opzeggen.  

Tarief: bepaalt medewerker zelf.  

www.werksters.nl/de-bilt  

klantenservice@werksters.nl  

 

Ikzoekeenschoonmaakster.nl 

Voor slechts € 11,99 per maand kijkt u nooit meer om naar uw huishouden en uw zoektocht naar een 

geschikte schoonmaakster. Het abonnement biedt u vele voordelen. Zo krijgt u een voordelige 

schoonmaakster voor € 12,50 per uur, vergoeding bij schade, regelen wij een vervangende hulp indien de 

hulp stopt en kunt u gebruik maken van een eigen account met overzichtelijke administratie. 

https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl 

 

Huishoudelijkehulp-ploeg.nl 

Wij zijn een online bemiddelingsplatform dat particulieren helpt bij het boeken van een huishoudelijke 

hulp. Onze hulpen maken schoon, wassen, strijken, ruimen op en doen andere huishoudelijke 

werkzaamheden. Kortom, elke schoonmaakklus wordt door onze professionals opgepakt. 

Een aanvraag versturen via Huishoudelijke Hulp Ploeg is geheel vrijblijvend en kost je helemaal niets. Als 

wij je aanvraag ontvangen hebben, gaan we meteen op zoek naar een geschikte huishoudelijke hulp voor 

jou. Hebben we een hulp gevonden die voldoet aan je eisen, dan betaal je een eenmalig 

bemiddelingsbedrag van €29,95. Je sluit een abonnement af van €11,99 per maand, waarna je nooit meer 

om hoeft te kijken naar je huishouden. 

Uurtarief 

De kosten die je naast het abonnement betaalt aan je huishoudelijke hulp bedragen €12,50 per uur. Hierbij 

zit het vakantiegeld inbegrepen. Het bedrag dient direct aan de hulp betaald te worden. 

www.huishoudelijkehulp-ploeg.nl 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze flyer door het sociaal team De Bilt, kan geen enkel recht 

worden ontleend aan informatie in deze flyer.   

Januari 2022, De Bilt.   
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