
Hermitage, Het Rond 7, 3701 HS Zeist t.: 030 - 6933159 i.: www.hermitage-zeist.nl
Hermitage is onderdeel van de Oud London horeca groep

“Huwelijk, vergaderen en andere bijzondere bijeenkomsten”

Goed in de ‘KUNST’
de zintuigen te prikkelen.

Goed in de ‘
de zintuigen te prikkelen.

KUNST’Goed in de ‘KUNST’

ZEIST

Zowel à la carte als ook in onze nieuwe
Private Dining Room kunt u genieten van de

befaamde kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

 Voorgoed van uw 
   vetrolletjes af!

VEILIG •  BLIJVEND •  VERJONGEND

Pompmolenlaan 19-A 
3447 GK  Woerden 
0348-409199 0348-409199 
info@fi nessebodylineclinic.nl  
www.fi nessebodylineclinic.nl

 • Al 7,5 jaar in WoerdenAl 7,5 jaar in Woerden

 • Uniek in heel NederlandUniek in heel Nederland

 • Bekend van TVBekend van TV

 • Geen operatieGeen operatie

 • Geen littekensGeen littekens

 • Geen injectiesGeen injecties

 • Mooi resultaatMooi resultaat

 • Veilig en blijvendVeilig en blijvend

 • Geen herstelperiodeGeen herstelperiode
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I  www.nieuwsbode-zeist.nl
Twitter: @NieuwsbodeZeist
Facebook.com/DeNieuwsbodeZeist

Commercieel Directeur
Bas Stikkelorum
E b.stikkelorum@wegenermedia.nl

Eindredactie
Carolien Paasman
T  (06) 242 35 433
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Jan van Es
E	j.ves@wegenermedia.nl

Bezorgklachten
I  www.nieuwsbode-zeist/service
T  (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies
en advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemo-
gelijkheden

neemt u contact op met
uw accountmanager of bel met (088) 
013 99 84. Of mail ons via adverteren.
regioutrecht@wegenermedia.nl
 
Familieberichten
E  familieberichten@wegenermedia.nl
T  (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertenties
E  telesales@wegenermedia.nl
T  (0900) 674 38 36

Druk
Wegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige
informatie  
I  www.wegenermedia.nl

De Nieuwsbode Zeist is een uitgave
van Wegener Media BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte als digitale
uitgaven van Wegener Media BV.
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KORT NIEUWS

Mishandeling op 
de Slotlaan
ZEIST - In de nacht van 
zaterdag 25 op zondag 26 
juli rond 4.15 uur werden 
twee mannen mishan-
deld op de Slotlaan. De 
politie zoekt getuigen.
Agenten gingen erheen 
na een melding en trof-
fen 2 mannen aan. Zij 
vertelden dat werden 
aangesproken door 3 
jongens. Ze hielden een 
praatje en het drietal liep 
weer verder. Even later 
kwamen de jongens weer 
terug en één van hen 
vroeg om geld. Hierbij 
werd de melder een 
aantal keer in zijn gezicht 
geslagen, waarbij hij 
zichtbaar letsel opliep. 
Ook werd hij door de ver-
dachte bedreigd met een 
steekwapen. De vriend 
van de melder werd door 
een andere jongen uit 
de groep in zijn gezicht 
geslagen. Hij liep lichte 
verwondingen op. Hierna 
zijn de verdachten weg-
gelopen over de Slotlaan. 
De slachtoffers zijn naar 
een ziekenhuis gegaan 
voor behandeling.
Heeft u iets gezien van 
deze mishandeling of 
heeft u meer informatie? 
Belt u dan met de politie 
in Zeist via 0900-8844.

Ali Benhadi 
in Spanje 
aangehouden
AMSTERDAM - De gezochte 
Ali Benhadi is zondag 
26 juli na een controle in 
Spanje aangehouden. Het 
Openbaar Ministerie zal 
aan de Spaanse autoritei-
ten de overlevering vra-
gen. De 23-jarige Benhadi 
ontsnapte dinsdag 14 juli 
uit een psychiatrische 
instelling in Den Dolder. 
Nadat de politie zijn foto 
eerst intern verspreidde 
en een uitgebreid on-
derzoek instelde op alle 
mogelijke verblijfadres-
sen van Benhadi werden 
donderdag 16 juli zijn 
naam en foto vrijgege-
ven. Reden hiervoor was 
de kans dat Benhadi 
(vuurwapen)geweld zou 
gebruiken. De politie 
kreeg naar aanleiding 
van de media-aandacht 
meer dan honderd tips 
binnen. 

Genieten van kunst en kunstnijverheid in het groene hart van Winkelstad Zeist

WalkArtMarkt met kinderspel
De WalkArtMarkt is 
zaterdag 8 augustus van 
10.00 tot 17.00 uur in het 
Walkartpark aan de Slot-
laan. Ruim 110 kramen vol 
handgemaakte sieraden, 
kleding, tassen, kaarten, 
schilderijen, beelden 
en nog meer kunst en 
kunstnijverheid. Toegang 
is gratis.

ZEIST - Nieuw op de Walkart-
markt zijn de kinderactivi-
teiten, zoals wandelen met 
ezels, kriebelbeestjes schil-
deren, liedjes maken, trom-
melen en roffelen.

Liedjesfabriek
De Zeister Muziekschool 
geeft twee kinderwork-
shops: Slagwerk en De Lied-
jesfabriek Bij de workshop 
Slagwerk ga je op allerlei 
slaginstrumenten tromme-
len. Je leert diverse swin-
gende ritmes.
Maak je eigen lied in de 
workshop Liedfabriek. Sa-
men met de docent schrijf je 
een kort eigen liedje.

Wandelen met ezels
De Ezelsociëteit komt met 
2 ezels. Je kunt ze aaien en 
met ze meewandelen tij-
dens hun tochtjes door het 
Walkartpark. 

Aan de begeleiders kun je 
alles vragen over hun ver-
zorging, geschiedenis, wat 
ze eten en nog veel meer.
Ook kun je insecten schilde-
ren. Zoek in het park en in 
de vijver naar kriebelbeest-

jes. Schilder ze samen met 
een echter schilderes van 
De Boswerf op een heel gro-
te plank. Met echte acrylverf 
in alle mogelijke kleuren 
komt zo de kriebelbeestjes-
dierentuin tot leven. 

Ook nieuw is de samenwer-
king tussen 2 kunstenaars 
die eerder dit jaar met succes 
meewerkten aan de jaarlijk-
se presentatie van Dolderse 
kunstenaars:  fotograaf El-
len Teunissen en dichter 

Sterre Lenore. Ellen presen-
teert haar foto’s, met name 
vlinders, in de kraam. Sterre 
presenteert haar bundels en 
draagt achter de kraam voor 
uit eigen werk om 12,00, 
14.00 en 16.00 uur.

Een foto van de vorige WalkArtMarkt. Wie op zoek is naar unieke, handgemaakte kledingstukken, slaagt zeker op de WalkArtMarkt. 
 Foto: CultuurZeist

ColofonBrandweer Zeist 65x in actie
ZEIST - De brandweer in 
Zeist kreeg zaterdagmiddag 
65 keer het verzoek om uit 
te rukken als gevolg van de 
zwaarste zomerstorm sinds 
het begin van de metingen.
De marktkooplui pakten 
hun biezen eerder dan ge-
bruikelijk. De weerwaar-
schuwing van het KNMI 
sorteerde effect.
Op veel plaatsen vielen tak-
ken uit de bomen, maar ook 
complete bomen bleken niet 
bestand tegen het natuur-
geweld. Hele bomen gingen 
om op bijvoorbeeld de Grif-
fensteijnselaan, de Van Re-
nesselaan, de Acacialaan en 
aan de Dreef. In de wijken 
Vollenhove en Couwenho-

ven raakten  geparkeerde 
auto’s beschadigd door een 
vallende boom. Ook op de 

parkeerplaats van verpleeg-
huis De Wijngaard in Bosch 
en Duin gebeurde dat.

Hondenweer? Dit baasje moest in elk geval rechtsomkeert ma-
ken. Op de Acacialaan velde de storm een grote acacia. 


