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Met uw mooiste plaatjes van de afgelopen week

De Week in Beeld
Op donderdag 26 februari
ontvingen Jefta van
der Meijden, eigenaar
van Schoonmaakbedrijf
Reinstaat uit Woudenberg
en Riet Lenting, directeur
van de Kringloop DoornDriebergen-Zeist, het
Duurzom Vignet. Beide
ondernemers willen
samen met Duurzom hun
duurzame ambities sneller
bereiken.
‘‘Hé, wat leuk dat je even langskomt!’’ Vriendelijk als altijd
begroette Franklin Knoop zondag zijn klanten. Hij vierde die
dat zijn 20e verjaardag als Franklin de Frietboer en pakte uit.
Wie voor 10,- euro of meer aan snacks kocht, kreeg een ijstaart
cadeau. Hij heeft er 150 weggegeven.

Rob Drega nam afscheid van Café Kakatoe en van zijn vaste
klanten. Bij het druk bezochte afscheid waren ook een dj en de
Zeister Toppers aanwezig. De nieuwe eigenaren Erwin Verweij
en Wendy Peelen beginnen hier Eetcafé Bijna Thuis.

Burgemeester Janse en Katherina Casse, directeur van ‘Samen
voor Zeist’ reiken het founder-certificaat uit aan Pieter Bos
(rechts), directeur regio Zeist van Charim. Deze zorggroep is
namelijk ‘founder’ van het netwerk geworden.
Foto: Mel Boas

VSO Meerklank in Bosch en Duin doet mee aan Wandelen voor
Water, op 18 maart. Op alle deelnemende scholen geven leden
van de Rotary een gastles. Op Meerklank was het burgemeester
Janssen die met foto’s vertelde over water in Afrika en Azië.

Stuur die foto
naar de redactie
ZEIST - Heeft u ook een

mooie, recent genomen
foto? Van een activiteit op
school, een bijeenkomst op
de vereniging of van een
andere gebeurtenis die het
waard is om in de krant te
zetten?
Mail die foto (een liggende
foto, liefst als JPG-bestand
met redelijke resolutie)
met een kort stukje tekst,
naar onderstaand adres,
en de redactie plaatst de
foto op: www.nieuwsbodezeist.nl
Mogelijk wordt deze foto
ook in de krant afgedrukt.
Emailadres: redactie.nbo@
wegenermedia.nl
Op zondagochtend 22 februari wandelden 28 leden van de ASZ
onder leiding van Aletta Embden (KNNV) op landgoed Den Treek,
bij het Henschotermeer. Op 29 maart gaat ASZ wandelen op het
Leersumseveld. Foto: Albert van Kuijk

Retourette en Albert Heijn in Den Dolder zamelen €1.160,- in
voor goede doelen! De Maria Christina Kerk Den Dolder krijgt
98,10 euro om de geluidsinstallatie aan te passen zodat ooka lle
slechthorenden de dienst kunnen volgen. De aanpassing is nodig
vanwege een veranderde frequentie.

KiKa was de topper van de afgelopen 2 maanden bij de
Retouretten en de AH en mocht het mooie bedrag van 631,95 in
ontvangst nemen. De vertegenwoordiger van Kika Ramon de la
Fuente is heel blij met het resultaat.

De werknemerscoöperatie Schoongewoon is door de gemeente
Zeist in de categorie ‘‘Nieuwe ondernemingen’’ genomineerd
voor de prijs van Onderneming van het jaar 2015. De uitreiking
van die prijs vindt plaats in Figi, op 23 maart. Presentatrice
is Karin Bloemen. De Rabobank, sponsor van dit event, liet
al een heerlijke taart bezorgen bij Onne de Vries Talma, van
Schoongewoon Zeist. Dankzij een tv-uitzending van Tegenlicht
(VPRO) over Schoongewoon kwamen er ook bij Schoongewoon
Zeist veel reacties -ook van mogelijke zakelijke partners- binnen.

Stichting Weeskind kreeg 429,70 euro van AH en de Retourette.
Het doel van de stichting is het bieden van ondersteuning van
een klein weeshuis in Peru waar 20 kansarme straatkinderen
worden opgevangen. Daarnaast geeft de stichting lokale scholen
ondersteuning bij een maaltijdverstrekking aan de scholieren.

