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Nutrivian Multi Totaal - 60 tabletten - 12,95
Ondersteunt het immuunsysteem en bevat mineralen als 
calcium en magnesium. Deze versterken spieren en botten, 
nagels en haren.

Nutrivian Zinkmethionine 22 mg 100 tabletten - 8,95
Zink is goed voor het geheugen en de concentratie, het speelt 
een rol bij de botaanmaak en verhoogt het afweersysteem. 

Complete formule van Nutrivian - 250 tabletten - 24,95
Versterkt uw botten. De dagelijkse aanvulling vooral voor 
ouderen.
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Nieuws en nieuwtjes uit de Ezelsociëteit
Zeist - Het is druk op de 
Ezelsociëteit. RTV Utrecht 
heeft er gefilmd. U hebt het 
resultaat misschien wel ge-
zien. De kleine ezel Luca 
maakt zich op voor verhui-
zing naar zijn pleegadres. 
Maar er staan ook verschil-

lende verlaten en verwaar-
loosde ezels klaar om zijn 
plekje in te nemen.
Zondag kunt u zelf zien 
hoe het er aan toe gaan in 
de Ezelsociëteit. In de op-
vang aan de Zwitsersekade 
5 (aan de Woudebergseweg, 

richting Austerlitz) is van 
10.00 tot 16.00 uur wachten 
vrijwilligers en ezels u op. 
U kunt aansluiten bij een 
rondleiding of een gokje wa-
gen in de loterij.
Meer weten? Bel: 0343-
491371. 

Op zondag 23 augustus is 
onze jaarlijkse Open Dag in 
de ezelopvang in Zeist. Om 
10.00 uur zijn de ezels en 
vrijwilligers klaar voor be-
zoekers, iedereen welkom!
Bram is er, met zijn pannen-
koekenbakfiets. Het Schim-
mentheater geeft workshops 
in het tekenen en bewegend 
maken van een ezel, voor 
grote en kleine ezelliefheb-
bers. Er is een loterij, muziek 
en de hele dag door zijn er 
rondleidingen. Want ja, het 
draait om de ezels en ons 
werk voor deze geweldige 
dieren.
Iedere ezel in de opvang 
heeft zijn of haar eigen, bij-
zondere geschiedenis. Neem 
de ezels op de foto. Jaap staat 
links en hij is, met bewijs, al 
32 jaar. Dat is ook voor een 
ezel oud. Gemiddeld worden 
ezels in Nederland 21 jaar. 
De werkezels in het verre 
buitenland halen met moeite 
de 10 jaar. Jaap dus, hij was 
ruim 20 jaar onderzoeks-ezel 
in de Universiteitskliniek in 
Utrecht. Studenten keken 
alleen onderzoekend in zijn 
mest, dat was alles. Hij had 

er een goed leven. Nu is Jaap 
met pensioen en alweer 2 
jaar bij ons, samen met zijn 
Jessie (23). Jessie was al van 
De Ezelsocieteit en zij woon-
de de laatste 5 jaar van Jaaps 
werkzame leven bij hem in 
de Universiteit. We waren er-
bij en hebben het met eigen 
ogen gezien, dat was liefde 
op het eerste gezicht. 
Sinds die 1e ontmoeting 
kleefden Jaap en Jessie wang 
aan wang, ontroerend om te 
zien. Jaap is zorgzaam voor 
zijn merrie Jessie, haar ge-

zondheid is fragiel. Dat komt 
door haar verleden, met on-
verschillige mensen.
O ja, de open dag, we bou-
wen af rond 16.00 uur.  De 
ezels hebben mooi weer be-
steld heb ik gehoord, dus 
daar vertrouwen we op. Op 
onze website staat het hele 
programma van de open 
dag, we zien u graag ver-
schijnen!
Een hartelijke ezelgroet van 
ons allen.
Vera van Koten
www.ezelsocieteit.nl

De open dag en echte liefde

Jaap en Jessie hebben samen een stal, lekker intiem. Je ziet altijd 
4 oren, 8 hoeven, ze kijken tegelijkertijd dezelfde kant uit.

Pechvogel Floortje zit weer 
in het asiel

Zeist - De medewerkers van het dierente-
huis vragen aandacht voor kater Floortje 
(7), die voor de 3e keer in het asiel zit. 
Hij is in de opvang geboren, 2x geplaatst 
geweest en 2x teruggekomen. Hij niet bij 
andere katten of honden en evenmin met 
kleine kinderen, maar past zowel in een 
flat als in een tuin. Er zit geen spoortje 
kwaad in deze heel lieve man.  Als hij een 
beetje vertrouwen begint te krijgen mag je 
hem een beetje, en uiteindelijk veel meer 
graag, aaien. Hij schiet (nog) wel heel 
snel weer terug in de voor hem bekende 
afwachtende en voorzichtige houding. Ook 
als hij uit zijn hok op onderzoek uitgaat 
dan kan hij ineens weer terug zijn hok in 
schieten en dan duurt het weer een tijdje 
voordat hij opnieuw de moed heeft om op 

pad te gaan.
Het asiel aan de Woudenbergseweg in Aus-
terliz is open van maandag t/m vrijdag van 
13.00 tot 16.30 uur, en op zaterdag 13.00 tot 
16.00 uur, tel.0343-491231 of kijk op www.
dierentehuiszeist.nl 
Amivedi: Voor vermiste en gevonden 
dieren neemt u contact op met Amivedi: 
www.amivedi.nl of T. 088-0064677.
Gevonden:
15 augustus, Laan van Vollenhove, Zeist: 
bruin, klein hondje, gecastreerde reu, geen 
chip;
14 augustus, Groeneweg, Bunnik: schild-
padpoes, oranje-wit en zwart; plm 1 jr. 
geen chip;
13 augustus, Prinses Irenelaan, Zeist: grijs 
konijn met enorm grote oren.

 RubRiek van het ZeisteR DieRentehuis

Zeist - Op vrijdag 14 augus-
tus  zag bewoner H.M. Smit 
op een boom tussen de flat 
aan de Arnoldus Stram-
roodlaan  (1 t/m 23) en Ver-
zetslaan, een rood met witte 
band om een eikenboom: Pas 
op Processierups! Smit wil 
passanten waarschuwen. Na 
direct contact met de brand-
haren kan binnen 8 uur een 
rode pijnlijke huiduitslag 
met hevige jeuk ontstaan. 
Als brandharen in de ogen 
komen, kan dat een heftige 
reactie geven. Na inademing 
kunnen brandharen irritatie  
geven. De klachten lijken op 
een neusverkoudheid. 

Pas op: processierups

De eikenprocessierups huist weer in Zeist. Zo lijkt -ie heel 
aaibaar, maar blijft uit z’n buurt.  Foto: Ellen Teunissen


