
Nieuws uit 
Den Dolder

Cindy dol op 
haar hondjes
Cindy uit de Schorpioenstraat 
in Bilthoven is dol op haar 2 
hondjes. 

Dierenhoekje 
Faunaland

Dolderseweg 138D
Den Dolder

Tel: 030-2283530  

Paduaweg 1A • Den Dolder
Tel: 030-2291379

www.stichtsemakelaar.nl

Dolderseweg 79CDE, Den Dolder 
Telefoon: 030-228 36 21

WWW.WERRING-SCHULER.COM

V.O.F. HOPMAN’S ZEEVISV.O.F. HOPMAN’S ZEEVIS

Bij de Albert Heijn in Den Dolder:
Woensdag 10.00 - 18.00 | Vrijdag 09.00 - 18.00

| Zaterdag 14.00 - 18.00
Bij het Kleine Dorp in Bilthoven: Vrijdag 10.00 - 18.00

Zuidwenk 15 • T. 033-2981961 
www.hopmanszeevis.nl

Dolderseweg 95A 
Den Dolder

tel: 030-2294329

Bakker Bos

Paduaweg 3 - Den Dolder
T. 030-2282327

Albert Heijn

Eigenlijk stond ‘NLdoet’, de grootste vrij-
willigersactie van Nederland, gepland 
voor 21 en 22 maart. 
Bij dagbegeleiding Pelita in Den Dolder, 
onderdeel van Zorggroep Charim, is daar 
zaterdag 15 maart al invulling aan gegeven.
De zonen van de familie Bankensteijn, 
woonachtig naast Pelita, stroopten de 
mouwen op om het terras van Pelita op te 
knappen. Dankzij het harde werken met 
bezems en een hogedrukspuit kunnen de 
cliënten weer genieten op het terras.
Dagbegeleiding Pelita biedt oplossingen 

voor 55 plussers om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven wonen. Bijvoorbeeld bij 
een lichamelijke beperking of bij vergeet-
achtigheid, waardoor zij op hulp van ande-
ren zijn aangewezen.
Ouderen met een geldige indicatie van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kun-
nen deelnemen aan dagbegeleiding Pelita. 
Er zijn nog plaatsen vrij. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met het service-
bureau van Zorggroep Charim via 0900 
0400 211. Meer informatie is te vinden op 
www.zorggroepcharim.nl/dagbesteding.

Vrijwilligers actief bij Pelita

Samen willen wij het verschil maken 

Ons motto blijft 

“Omzien naar elkaar” 
Nico Jansen 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 
een van onbepaalde tijd kleiner te maken.
 
Op dit moment geldt dat er na afloop van 
drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd en in totaal niet langer durend dan drie 
jaren, er een arbeidsovereenkomst ontstaat 
voor onbepaalde tijd. De voorgenomen 
wetswijziging wil deze periode van drie ja-
ren wijzigingen in twee jaren.  

Dan beoogt de wetgever aardig wat wijzi-
gingen door te voeren die alleen gaan zien 
op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd. Zo zal er geen concurrentiebeding meer 
mogen worden opgenomen. Verder zal er –
zolang de overeenkomst voor de duur van 
zes maanden of korter wordt aangegaan- 
een verbod op een proeftijdbeding komen. 

En tot slot:  De werkgever zal een aanzeg-
plicht krijgen. Uiterlijk één maand voor het 
eindigen van de bepaalde duur zal de werk-
gever aan de werknemer schriftelijk moe-
ten laten weten of, en zo ja onder welke 
voorwaarden, de arbeidsovereenkomst zal 
worden verlengd. Wordt hieraan niet vol-
daan, dan eindigt de arbeidsovereenkomst 
wel, echter de werkgever is dan een vergoe-
ding verschuldigd die gelijk is aan het loon 
over de periode dat het ontslag te laat is 
aangezegd. 

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85 | info@insightlegal.nl

Meer info: www.insightlegal.nl

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

Het arbeidsrecht 
gaat naar verwach-
ting al per 1 juli 2014 
flink veranderen. 
 
Met de Wet Werk en 
Zekerheid probeert 
de wetgever de ver-
schillen tussen een 

Mr J.E. 
Braak

Verwachte wijzigingen 
in het arbeidsrecht

Infobijeenkomst 
over keuze 
basisschool
Kinderopvang De Bilt  organiseert 
woensdag 9 april een voorlichtingsbij-
eenkomst over de keuze voor een basis-
school. Voor ouders is het vaak lastig om 
te bepalen wat voor hun kind een goede 
schoolkeuze is. 
Zeker omdat gemeente De Bilt een breed 
scala aan basisscholen kent; waar moet je 
nu op letten als je een keuze maakt voor 
een basisschool? Ga je voor de buurtschool, 
of kies je juist voor een bepaalde vorm van 
onderwijs of ga je af op de verhalen uit je 
omgeving? Is de meest populaire school 
(van dit moment) ook automatisch de bes-
te keuze voor het kind?  Om ouders alvast 
een stuk op weg te helpen organiseert Kin-
deropvang De Bilt in samenwerking met 
de CED groep, educatieve diensten, een 
voorlichtingsavond over dit onderwerp. 
Marla van Berge Henegouwen van de CED 
groep zal toekomstige (school)ouders in 
ongeveer anderhalf uur wegwijs maken in 
het maken van de schoolkeuze. Onderwer-
pen die aan de orde komen zijn: Informatie 
over vrijheid van keuze, leerplicht en type 
scholen; Hoe werkt een basisschool, hoe 
ziet een schooldag/schooljaar eruit en wat 
leren kinderen op school? Waar kun je op 
letten als je een school kiest? Wat kunnen 
ouders van een school verwachten?
Ouders zijn vanaf 19.30 uur van harte wel-
kom in Het Lichtruim, planetenplein 2 in 
Bilthoven. De koffie en de thee staan dan 
klaar. De presentatie wordt gehouden in de 
vergaderruimte, deze is ter linkerzijde van 
de hoofdingang te vinden, tegenover het 
domein van Kinderdagverblijf De Steen-
uiltjes. Marla van Berge Henegouwen zal 
om 19.45 uur starten met haar presentatie. 
Om 21.15 uur is er een informatiemarkt 
met  verschillende informatiestands van de 
diverse scholen. Ook de diverse BSO’s van 
Kinderopvang De Bilt zullen zich dan pre-
senteren. Geïnteresseerden kunnen  zich 
aanmelden door een mail te sturen aan 
info@kinderopvang-debilt.nl
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LEZING 

• ANNEJET VAN DER ZIJL OVER HEINEKEN

• 29 MAART 20.00 UUR

• ENTREE € 5,--

LOCATIE 
BOUWMAN BOEKEN 
HESSENWEG 168 
DE BILT
T: 030-220 01 12


