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Nog 4 dagen feest!
De tweede fase van de verbouwing is afgerond en de nieuwe
collectie is binnen. Wij trakteren!

10% korting
op de gehele collectie
geniet van deze actie tot 30 augustus ‘15collectie is

Modern Department

Ontmoet het nieuwste woonmerk

van Nederland! De vintage

collectie van New Routz bestaat uit

meubels en accessoires die je

herkent aan het stoere karakter

en een vleugje retro.

Een statement waarmee

jij je kunt onderscheiden.

Have fun with

New Routz!

ROUTZc - shop

De kracht van eenvoud,

sterk uitgesproken vormen

vanuit een natuurlijke basis.

Tevens vind je hier het nieuwe

StalenLAB en de Adviesstudio

van Het Kabinet. Kom, shop

en geniet van volop

inspiratie.

Modern Department
NEW Ontmoet het nieuwste woonmerk 

collectie van New Routz bestaat uit 

herkent aan het stoere karakter

* Deze actie is niet van toepassing op reeds geplaatste orders en/of aanbiedingen, geldig tot 30 augustus 2015.

ROUTZ c

collectie iscollectie is

collectie is

Entree winkel

* Deze actie is niet van toepassing op reeds geplaatste orders en/of aanbiedingen, geldig tot 30 augustus 2015.

Modern Department

Villa Provence

geniet van deze actie tot 30 augustus ‘15

collectie is

De redactie van vtwonen

is trots op de grootste

vtwonen slaapstudio van

Nederland. Ontdek de collectie

ledikanten, slaaptextiel

en accessoires, alles
vtwonen basic
met een twist!

- slapen

Landelijk en sfeervol wonen

in een authentieke en rustieke

stijl. Het gebruik van natuurlijke

materialen gecombineerd met

zachte stoffen in basic tinten

vormen de basis van de

Villa Provence collection.

Villa Provence
NEW

Alle 40 stijlkamers

zowel landelijk als modern

zijn verbouwd en voorzien

van de laatste woontrends.

De nieuwe collectie

is binnen. Beleef alles

voor een huis

zoals jij!

Ga naar
Dizzie.nl/

win
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Goofy is wit met zwarte 
stippen en heel leergierig

Hierbij weer een nieuw asieldier van de 
week. Deze keer de hond Goofy, een vol-
wassen Staffordshire terrier reu,  wit-met-
zwarte stippen. Deze voormalige zwerver 
is naar schatting rond de 3 jaar. Het is een 
vrolijke, actieve hond. Hij kent de basis-
commando’s, maar gezien zijn leergierige 
aard, kan hij nog veel meer leren.Tegen-
over andere honden is Goofy behoorlijk fel, 
maar naar mensen toe is hij een ontzet-
tende lieverd! 
De openingstijden van het asiel zijn: ma 
t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur en op 
zaterdag van 13.00 –16.00 uur. Op zondag 
is het asielgedeelte gesloten.  Ook voor 
informatie over andere in het Dierentehuis 
aanwezige dieren kunt u rechtstreeks 
bellen met het Dierentehuis Zeist en 

Omstreken aan de Woudenbergseweg in 
Austerlitz, tel.0343-491231 of kijk op www.
dierentehuiszeist.nl

Amivedi
Voor vermiste en gevonden neemt u con-
tact op met Amivedi, T. 088-0064677
Gevonden:
21 aug.; zwart/beige dwergkonijn met wit 
puntje op de neus, De Genestetlaan, Zeist.
15 aug.; Klein, gecastreerd bruin reutje, 
geen chip, Laan van Vollenhove, Zeist.
Vermist
20 aug.: Bob, 6 jaar, cypers-rode gecastreer-
de kater met chip; Wilhelminalaan, Zeist.
18 aug.: Spoekie, 1 jaar, zwart-witte kater 
met chip, Oude Postweg, Austerlitz.
www.amivedi.nl 

RubRiek van het ZeisteR DieRentehuis

Zeist - Ellen Teunissen uit 
Zeist biedt een workshop 
vlinderfotografie aan. Voor 
iedereen die  een camera 
heeft waarop diafragma, 
sluitertijd en ISO is in te 
stellen. Na een korte theo-
retische uitleg gaan we op 
locatie aan de slag in groe-
pen van maximaal 6 deelne-
mers per keer. U kunt mee 
op dinsdag 1 september van 
10.00-12.00 uur of op don-
derdag 17 september van 
10.00-12.00 uur. Kosten e 

42,50 (bij gebruik museum 
jaarkaart 35,-). Aanmelden 
met voorkeursdatum: 
ellen@ellensfotogalerijen.nl 

Workshop vlinderfotografie

Nieuwsgierig naar de vlinders die Ellen heeft gefotografeerd? 
Vanaf 30 augustus tot 22 september hangt er een  expositie in 
het Vlinderhuys in Amersfoort. Zie: www.ellensfotogalerijen.nl.


