
Samen 
Zeist 

wij 

wij 

zijn 

Heb jij ook een hartekreet of wens  
in deze coronatijd? Laat het ons weten 
via zeist@zeist.nl. Dan sta jij hier  
misschien een volgende keer.

controle corona
onder 

samen 

Albert van Kuijk
Voorzitter Algemene  
Seniorenvereniging Zeist
“Volhouden en vooruitkijken!”

Koos Janssen
Burgemeester gemeente Zeist
“Deze uitzonderlijke situatie zal nooit 
wennen. Wél hebben we veel ervaring 
opgedaan om ermee om te gaan. Dat 
is bemoedigend en geeft hoop.”

Fatima Azoum
Vrijwilliger Marokkaanse  
gemeenschap
“Na moeilijke tijden 
komen goede tijden.”

Alberto Axu 
Eigenaar Bruidsmodewinkel Alberto Axu
“Laten we met z’n allen volhouden 
en positief blijven zodat 2021  
een mooi jaar wordt.”  

Priscilla de Vries
Teamchef Politie
“Het is niet genoeg dat we 
ons best doen. Soms moeten 
we doen wat nodig is.”

Roger Schmitz
Coördinator vrijwilligers Voedselbank
“Blijf positief. Het enige negatieve 
mag de testuitslag zijn.”

Lidwien Vork
Oprichter Beauforthuis
“In deze tijd kunnen we een 
echte adempauze nemen en 
onze creativiteit benutten.”

Karim Salihi
Directeur-bestuurder Al Amana Scholen
“In deze angstige en donkere dagen 
is de school voor veel kinderen een 
baken van licht. Dat geeft ons de 
kracht om door te gaan.”

Peter Timofeeff
Gemeenteraadslid Seyst.nu
“Heb geduld, blijf vriendelijk en 
maak er het beste van.”

Annet Meeuws
Coördinator VluchtelingenWerk Zeist
“Bij VluchtelingenWerk staan  
mensen klaar voor elkaar. Het geeft 
vertrouwen dat we ons samen door  
de coronatijd heen slaan.”

Rob Zee
Voorzitter Belangenvereniging Den Dolder
“Moed en volhouden. We hopen  
op betere tijden.”

Marcel Fluitman
Wethouder  gemeente Zeist
“Let goed op elkaar en bel eens wat  
vaker naar iemand die het moeilijk 
heeft in deze tijd.”

Krijn Stufkens
Lid Jongerenraad Gemeente Zeist
“Besef dat wij het hier, vergeleken 
met andere plekken op de wereld, 
fantastisch goed hebben en  
bevoorrecht zijn hier te wonen.”

Roel Bosch
Samenroeper Pastoresnetwerk
“Houd moed, heb lief.”

René Grotens
Gemeentesecretaris gemeente Zeist
“Kracht halen we ook uit onze relaties 
en daarom mogen we elkaar in deze 
tijd niet uit het oog verliezen.”

Adriaan Vonk
Eigenaar Bakker Vonk
“Vind een manier om iemand met 
corona te helpen. Dan heeft u uw 
broodnodige best gedaan.”

Victor
Medewerker  Biga Groep Zeist
“Ik wens alle lezers in deze moeilijke 
tijd veel gezondheid en ik hoop 
dat iedereen kan blijven werken, 
net als ik bij Biga Groep.”

Eliséba Catsburg
Verpleegkundige Diakonessenhuis Zeist
“Laten we goed voor elkaar blijven zorgen.”

Dees Wilgehof-Sodaar
Medeoprichter Toeven op de Hoeve
“Laten we ondanks de verplichte 
sociale afstand, ons gevoel van 
sociale nabijheid bewaren.”

Marijn Nijland 
Verkoopmedewerker  
Sportspecialist SunnyCamp
“Blijf gezond door ook veel 
 te bewegen en te sporten.”

Puck Steenhuizen
Voorzitter Sportvereniging Austerlitz Omni
“Samen winnen we van corona. Blijf 
gezond en zorg goed voor elkaar.”
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Alleen 

krijgen 

Corona raakt ons allemaal.  
Laten we elkaar helpen. In kleine 
gebaren of met grootse acties. Alles 
telt. Houd moed en blijf gezond. 

Ingrid van der Neut
Rector-bestuurder  
 Jordan Montessori Lyceum Utrecht
“Ik wens iedereen veel geduld  
toe om deze periode van onzeker-
heid te verduren. En hoop.”

Jessica Hesselink
Strategisch manager Zeist e.o. Reinaerde
“Laten we elkaar echt zien zoals we 
zijn, ook op 1,5 meter afstand.”


