
Staatssecretaris Knops overhandigt een iPad aan Peter van der Arend  
onder belangstelling van wethouder Fluitman (uiterst rechts op de foto).  
Links op de foto Hans Burgmans.

  Raadslid aan het woord

Inmiddels zitten we in de Tweede Golf en ik maak mij zorgen.
Hoe lang worden we nog economisch, mentaal en lichamelijk getroffen?
De onwetendheid zal voortduren, zelfs met het zicht op een vaccin.
 
Blijf elkaar steunen in deze tijd, met name als iemand ziek wordt. 
Boodschappen doen of een maaltijd bereiden scheelt al enorm.
Vooral mensen die tegelijkertijd voor hun kinderen moeten zorgen hebben het zwaar.
Ook mijn gezin is de dans niet ontsprongen.
Gelukkig kreeg ik hulp van buren en naasten. 
Daarom wil ik hierbij deze mensen graag bedanken.

De maatregelen worden soms als verwarrend gezien, maar de kern blijft hetzelfde.
Houd afstand, vermijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. 
Doe het voor uzelf, uw naasten en medebewoners. 
U herinnert zich vast verjaardagen voor corona.
Altijd was er iemand die wegbleef wegens griep, of een verkoudheid. 
We gunnen elkaar een goede gezondheid, zonder onze vrijheden uit het oog te 
verliezen.

Wonderlijk hoeveel mooie initiatieven in Zeist voorbij komen.
Waardering voor een ieder die volhoudt en kansen ziet.
Op welk vlak dan ook, wees creatief en sta versteld van uzelf. 

Met vriendelijke groet,

Bram Bouwman
Nieuw Democratisch Zeist 
Liedjesschrijver Abram Bow

In deze bijzondere tijd treft u in elke Nieuwsbode en Stadspers een speciale 
pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van burge- 
meester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.

  Koos Janssen | burgemeester Zeist

Bij de Algemene Beschouwingen op  
27 oktober stonden we als gemeente- 
bestuur stil bij de huidige tijd. Want 
corona heeft veel teweeg gebracht.  
Ook in Zeist. Er is verdriet. Dat zien we 
om ons heen. Verdriet van mensen die 
een dierbare zijn verloren. En soms niet 
eens afscheid hebben kunnen nemen. 
Verdriet van mensen die vrezen dat hun 
bedrijf deze tweede lockdown niet door-
staat. Mensen die bang zijn hun inkomen 
te verliezen. Verdriet van jongeren die 
voelen dat ze stil staan. Ver weg van het 
sociale leven dat zo belangrijk en vor-
mend is.

De wereld verandert iedere dag. Op veel 
vragen zijn vandaag geen antwoorden. 
Ook ik weet niet hoe lang deze situatie 
zal duren. En welke uitdagingen ons nog 
te wachten staan.
Eén ding weet ik wel: we missen elkaar. 
En misschien missen we onszelf ook wel 
een beetje. Want het besef dat deze tijd 
langer duurt dan verwacht, daalt in.  
Ons geduld wordt op de proef gesteld.
We zoeken naar manieren om ons te 
verhouden tot deze nieuwe werkelijk-
heid. Het afgelopen jaar hebben we daar 
noodgedwongen ervaring mee opge-
daan. We hebben gemerkt dat er ook  
nu ruimte is voor verbinding. Online en 
offline. We hebben andere formules 
gevonden om elkaar op te zoeken. 
Hartverwarmend en sterkend. We weten 
dat we ook op afstand nabij kunnen zijn. 
Bij hoogte- en dieptepunten. Die erva-
ring kan ons de komende tijd helpen.

Natuurlijk zijn we loyaal aan de maat- 
regelen. Om zo het virus in onze 
gemeente terug te dringen.
Tegelijkertijd heb ik nog een oproep. 
Wees mild. Blijf vriendelijk. Voor elkaar. 
En ook voor jezelf. Want deze tijd vraagt 
veel. En doet verdriet. Op welke manier 
ook. Gun elkaar en jezelf de tijd in deze 
nieuwe werkelijkheid.

Jjlm.janssen@zeist.nl

Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl 
Vormgeving effectgroep*, Utrecht www.zeist.nl/coronavirus

Zeist in Coronatijd

Het aulacomplex op de gemeentelijke 
begraafplaats Zeister Bosrust is in krap 
zes maanden gemoderniseerd en duur-
zaam vernieuwd. In april dit jaar ging 
de aula weer open. 

Dit gedenkpark ontvangt zo’n duizend 
bezoekers per week. Velen komen om een 
graf van een dierbare overledene te be-
zoeken, sommigen om gewoon een mooie 
wandeling te maken. 

  iPad team Zeist

  Zeister Bosrust

iPads voor senioren

Begraafplaats duurzaam vernieuwd

Peter van der Arend is actief bij het iPad 
team Zeist, een vrijwilligersclub die iPad- 
lessen geeft aan senioren. Er is veel 
vraag naar. 

De iPad cursus is gestopt vanwege de 
coronamaatregelen. Zo’n zeventig deel- 
nemers wachten nu op betere tijden. 
Het iPad team heeft echter dertig iPads 
gekregen van staatssecretaris Knops, die 
na een werkbezoek onder de indruk was 
van dit initiatief. Het team stelt nu deze 
iPads gratis beschikbaar voor senioren  

met een AOW. Peter komt dan samen met 
Hans Burgmans bij ze langs om de iPads 
gebruiksklaar te maken, en om ze een  
gratis lesboek ‘Vertrouwd worden met de  
iPad’ te geven. Zo kunnen deze senioren 
toch (digitaal) actief blijven in coronatijd.

Meer informatie: 
 Peter van der Arend, tel: 030-6918535, 

e-mail: pcm.arend@ziggo.nl 
 Hans Burgmans, tel: 030-6919370,  

e-mail: c.j.l.burgmans@gmail.com 
Graag tussen 11.00 en 18.00 uur.

Steeds meer mensen kiezen voor creme-
ren in plaats van begraven. Daarom is er 
een crematorium gebouwd. Daarnaast is 
een gedeelte voor islamitisch begraven 
ingericht. De gemeente treft nu voorbe- 
reidingen om ook natuurbegraven moge-
lijk te maken. De burgemeester en wet-
houders waren tijdens een bezoek aan 
Zeister Bosrust zeer onder de indruk van 
de mooie familiekamer, het Grand Café  
en de aula.


