
WWW.SKIPISTENIEUWEGEIN.NLTEL 030 688 44 64

ZONDAG 7, ZATERDAG 13, ZONDAG 14 
SEPTEMBER van 11.00 tot 17.00 uur 
Proeflessen skiën en snowboarden (45 minuten)
€ 7,50 p.p. inclusief materiaal.

Tijdens deze Open Dagen 40% KORTING 
op alle artikelen in onze skiwinkel.

OPEN DAGEN

 

EXCLUSIEF
GESELECTEERD.NL

WWW.VANDIJKTUINEN.NL of bel 030-6567676

ZATERDAG OPEN OP AFSPRAAK

WOONBOULEVARD
UTRECHT

woonboulevardutrecht.com

GROTE KEUZE IN KINDER-
KLEDING, KINDERSCHOENEN,

KINDERJASSEN

STANDAARD TOT 80% KORTING OP AAN-
VOER VAN INMIDDELS RUIM 120

KINDERMERKEN ONDER ÉÉN DAK!

OP HET MERK VNG ALTIJD -/- 25% TOT 50% 
ZELFS OP ALLERNIEUWSTE COLLECTIE.

IEDERE DAG NIEUWE AANVOER. 
GÉÉN LOKKERTJES, GEWOON REALITEIT!

De Meent 32-B,C,D,E,F,H • 3984 JK Odijk • 
A12 AFRIT 19

T: 030 657 33 88 • WWW.OUTLETLAND.NL

NOG T/M ZATERDAG
EENMALIGE 

MEGA AKTIEWEEK
NU OF NOOIT! SLA JE SLAG!

GROTE KEUZE IN KINDERKLEDING,
KINDERSCHOENEN EN KINDERJASSEN

WINTERCOLLECTIE
IE-DE-RE DAG NIEUWE AANVOER!

ÓÓK AANSTAANDE ZONDAG 
GEOPEND VAN 12.00u - 17.00u

Koningsweg 14-16 Soest I T 035 - 603 99 99 I autosmeeing.nl

Koops klanten welkom!

Nieuweweg 97, Soest  T 035 - 588 04 72

4 t/m zondag 7 september

Gratis bezorging

Z�� ��� � a���� �n���!

Uit voorraad OP=OP

12,5
12,5 jarig jubileumfeest

• Voordeliger onderhoud
• Gratis vervangend vervoer

Gezocht:
Leden / sympathisanten van Amnesty International

die willen meewerken aan mensenrechten educatie
op basisscholen in de gemeente Zeist.

Geïnteresseerd? Mail: aizeist@gmail.com

  ‹ www.nieuwsbode-zeist.nlWoensdag 3 september 2014

DEN DOLDER - Deze foto van Ellen Teunissen is een van de werken die te zien zijn tijdens 
‘Kunst rond Den Dolder’. Komend weekeinde vindt deze kunstroute voor de tweede maal 
plaats. Op 6 en 7 september openen meer dan 40 kunstenaars in Den Dolder, Bosch en Duin en 
Huis ter Heide hun deuren. Een mooie gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen en de 
mens achter het werk te ontmoeten. Alle informatie staat op www.kunstronddendolder.nl.

Zeister meisje Elise 
met de parel

ZEIST/DEN HAAG - Vrijdag 
gaan ze er op hun eigen Her-
man Jordan Lyceum voor in 
training. En een week later 
gaan Zeister scholieren in 
debat met Haagse politici. 
Met hun team wonnen ze 
in mei het UNICEF Kinder-
rechten Debattoernooi. Op 
de vrijdag voor Prinsjesdag 
debatteren ze in de Rid-
derzaal over onderwerpen 
die betrekking hebben op 
kinderen, zoals loverboys 

en huisvesting van asiel-
zoekersgezinnen. Deze door 
UNICEF georganiseerde 
‘kleine Prinsjesdag’ is een 
gelegenheid om aan de lan-
delijke politiek de stem van 
jongeren te laten horen. Bij-
na alle landelijke partijen 
doen mee aan het debat. En 
de Koningin van de Jeugd, 
de 13-jarige Linda Gebel, 
leest namens alle jongeren 
van Nederland de Troonre-
de van de Jeugd voor. 

Zeister leerlingen in 
debat met 2e Kamer

KLIK&WIN 
VRIJKAARTEN
Ruim baan voor de camper op 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 
van 8 t/m 12 oktober 

Onze site»

NIEUWS UIT DE 
EZELSOCIËTEIT
Vera van Koten vertelt van-
daag meer over Kleo, een van 
het elftal werkezels uit Corfu

31»

12e Dolders 
PopPodium
DEN DOLDER - Zaterdag 6 sep-
tember vindt bij Eetcafé De 
Egelantier in Den Dolder 
weer het jaarlijkse Dolders 
PopPodium plaats. Tijdens 
dit muzikale spektakel spe-
len 7 bands vanaf 13.30 uur 
op het grote buiten podium. 
“De bands variëren van 
een grote Big Band die we-
reldhits naar een verras-
sende eigen stijl heeft om-
getoverd tot bands die veel 
Nederlandstalige covers en 
het oude rock werk uit de 
jaren ’70 en ’80 spelen”, al-
dus Walther van der Meer, 
verantwoordelijk voor de 
bandprogrammering.  Vanaf 
18.00 uur wordt een deel 
van de Dolderseweg afgeslo-
ten voor het verkeer. 
De programmering:
13:30 Farrago
15:00 Pokkenherrie
16:30 Laundry Bigband
17:45 Isa -Marie Wateler 
(winnares Den Dolder Got 
Talent)
18:00 Johnny & The Gang-
sters of Love
19:00 Double D band
20:30 The Casual Kings
22:00 Muck
De entree is gratis. Voor 
meer informatie ga je naar 
www.dolderspoppodium.nl 

KLIK & WIN ACTIE

Win ‘De koff er 
van mevrouw 
Sinclair’
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

ZEIST - David van Maanen 
is deze week begonnen als 
nieuwe directeur van de 
Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug. 
Hij volgt Kees Mosselman 
op die met pensioen is ge-
gaan. Van Maanen is geen 
onbekende in de sociale 
zekerheid. Als consultant 
werkte hij bij uitvoerings-
organisaties in de sociale 
zekerheid, ontwikkelde hij 

programma’s voor aanslui-
ting tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt en de aanpak 
van jeugdwerkloosheid. 
Ook zette hij zich in  voor 
samenwerkingsvraagstuk-
ken in het sociaal domein en 
was hij manager maatschap-
pelijke ontwikkeling en ma-
nager Werk & Inkomen bij 
de gemeente Schiedam en 
directeur van sociale werk-
voorziening Promen. 

Nieuwe directeur 
voor sociale dienst

ScienceCafé over de zorg
ZEIST - Donderdag 11 sep-
tember geeft prof. dr. Erik 
Heineman een lezing in 
het ScienceCafé Zeist. Hij 
is (kinder)chirurg en hoofd 
van de afdeling chirurgie 
aan het UMC Groningen. Hij 
gaat in op de complexiteit 
van de zorg. Heineman ont-
wikkelde de metafoor ‘ego- 
of eco-systeem’ en toont aan 
dat de zorg veel kenmerken 
van een levend systeem, 
een eco-systeem, heeft. Dat 
heeft consequenties voor de 
manier waarop leiding gege-
ven moet worden. Hij deelt 
ervaring uit de praktijk. De 

avond begint om 19.30 uur 
met een optreden van zan-
geres Lonneke Beersma met 
haar pianist. Lonneke is een 
22 jarige jazz- en popzan-
geres uit Zeist. Momenteel 
studeert zij jazz en pop vo-
cals aan het Conservatorium 
Maastricht. 
Het ScienceCafé Zeist vindt 
plaats in De Bovenkamer, 
Centrum voor Kunst en 
Cultuur,  Dijnselburgerlaan 
1, hal 20. De lezing begint 
om 20.00 uur. De entree be-
draagt 5 euro. Meer infor-
matie op www.sciencecafe-
zeist.nl.

Looborch viert 
jubileumfeest
ZEIST - De Looborch, onder-
deel van Charim, viert het 
5-jarig jubileum van deze 
zorggroep. Op 3 september 
worden er ballonnen op-
gelaten, en is er gebak. Op 
vrijdag 19 september is het 
‘Schilderdag’ en als afslui-
ting van de feestmaand is er 
een burendag op zaterdag 27 
september met een optreden 
van het Shantykoor ‘De Tros-
sen Los’. Deze dag begint om 
14.30 uur in De Looborch. 
Op www.zorggroepcharim.
nl/ontmoetcharim staat het 
hele feestprogramma.

Gast in Kamuze
Zeist - Vandaag in Kamuze is 
Nelly Smits te gast, presen-
tatrice van Smits en... Ook 
is er aandacht voor Biltho-
ven Klassiek. Kamuze, elke 
woensdag op Slotstad. 

Informatieavond 
fluitenbouw
ZEIST - Maandagavond  8 
september is er op de Fluit-
zolder een informatie avond 
over de speciale leerlijn van 
Bea Kloosterman, waarin je 
naast het bouwen van je ei-
gen fluit heel veel leert over 
muziek. Graag aanmelden 
via tel . 030-6913291


