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“Dit jaar zal voor mij in het teken staan
van de verkiezingen en de gaswinning in
Groningen. Waarbij mijn specialismen
asiel, integratie en de multiculturele
samenleving tijdens de verkiezingen
ongetwijfeld veel aandacht zullen
krijgen. Mijn voornemen is om discussies
hierover zoveel mogelijk van feiten te
voorzien.
Privé is het een spannend jaar omdat
twee van mijn kinderen een nieuwe
school moeten gaan zoeken. Door de
coronamaatregelen is het voor hen niet
mogelijk om alvast wat sfeer te proeven
op de verschillende scholen.”

“Wat zou het geweldig zijn als
we met alle deelnemers van de
dagbesteding van de Loods dit
jaar naar het circuit in Zandvoort kunnen gaan om daar
ritten te rijden.”

Zeist

Djurre Menges
Oprichter en begeleider De Loods
Zorg Den Dolder

“Dat 2021 het jaar mag
worden waarin we met
z’n allen zullen werken
aan een gezonde, duurzame en evenwichtige
wereld.”
“Van harte hoop ik dat we de
solidariteit, moed en wijsheid uit
2020 meenemen naar 2021. En
dat we elkaar weer persoonlijk
kunnen gaan ontmoeten. Ik wens
u een gelukkig en gezond
nieuwjaar toe.”

Aziz Kaouass
Vrijwilliger Marokkaanse
moskee

Reinalda Start
Onderzoeksjournalist NOS

Evelien Raap
Raadslid VVD
“Ik wens dat heel veel mensen
dit jaar hun creativiteit gaan
gebruiken om mooie muzieknummers te maken. Geloof in je
eigen kunnen.”
Pieter-Paul Kamp
Deelnemer Launch Your Future van
MeanderOmnium

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

Davy Iljas
Eigenaar Kwikstraat Carwash

“Wij wensen dat Stadslab Zeist
in 2021 uitgroeit tot de plek waar
stadmakers elkaar weten te vinden.
Waar ze met elkaar hun creatieve
professionaliteit inzetten. Om zo van
Zeist een nóg leukere plek te maken
om te zijn, leven en ondernemen.”

“Ik hoop dat 2021 ons veel
goeds zal brengen. En dat we
in alle rust en vrijheid weer
samen kunnen komen met
onze geliefden.”
Mutlu Ardag
Secretaris Turkse moskee

“Ik hoop dat iedereen gezond blijft en
dat we kunnen blijven spelen bij speeltuin Kindervreugd en in Waterwinpark
de Waterbron. En dat we straks allemaal
weer snel naar school mogen.”

“Wij wensen alle ondernemers
gezondheid, flexibiliteit,
inventiviteit en het doorzettingsvermogen om van 2021 een succes
te maken. En gun elkaar de lokale
omzet daar waar mogelijk.”
Tjeerd de Boorder
Voorzitter Zakelijk Zeist Onderneemt!

“In 2021 willen wij met Slotstad RTV
nog meer mooie mensen in beeld
brengen met inspirerende interviews.
Mensen die willen meedenken of een
initiatief hebben, óf misschien wel bij
ons willen werken, mogen zich altijd
bij ons melden via info@slotstad.nl.
Zo kunnen we elkaar in Zeist nog
beter leren kennen!”

“Voor 2021 wens ik ons allen
goede moed, hoop en vertrouwen.
Laten we elkaar bemoedigen,
steunen en blijven omzien naar
elkaar. We hoeven het niet alleen
te doen, laten we samen oplopen.”
Ellen de Boom
Lid Raad van Kerken Zeist,
Buurtpastor Lindenhuis

Laura Hoogstraten
Wethouder gemeente Zeist

Arnoud Daatselaar
Medewerker Gemeentelijke begraafplaats en
crematorium Zeister Bosrust

“Ik wens voor iedereen, jong en
oud, dat er in 2021 vooral leven én
geluk aan de dagen worden
toegevoegd, in plaats van dagen
aan het leven alleen. Want de
jongeren van nú zijn de ouderen
van straks.”
Heidi Reijerkerk
Vestigingsdirecteur Aliantus Oud Seyst

Anja de Leeuw
Schoolleider Basisschool WereldKidz
Pirapoleon Austerlitz

“Tegen onze jongeren zou ik
willen zeggen: Dit is zo’n raar jaar.
Weet dat je niet alleen staat. Graag
kijken we vanuit de gemeente wat
we voor je kunnen betekenen. Niet
alleen met activiteiten, maar ook
als je behoefte hebt om te sparren,
bijvoorbeeld over invulling van
het dagelijks leven of studiekeuze.
Ideeën zijn welkom!
L.hoogstraten@zeist.nl.”

“Wij doen er alles aan om in de
huidige omstandigheden alle overleden
mensen en hun naasten een mooi en
waardig afscheid te geven.”

Liselot van Elsen (l) en Daan Warnas (r)
Presentatoren Slotstad RTV

“Mijn wens voor 2021 is dat kinderen
elkaar op school weer ontmoeten,
samen kunnen spelen, leren en hun
talenten verder kunnen ontwikkelen.
Verder hoop ik dat de kinderen zien
wat het afgelopen jaar hen in positieve
zin heeft gebracht. Wat hebben zij over
zichzelf en hun naasten geleerd?”

Rina Tueben Naber
Groepsleidster Meer Bewegen voor
Ouderen, Keep-fitgroep Javalaan,
Bewust bewegen

Marvin Nicolaas
MN Sport & Health

Anouk (l) en Teun (r) van Eikeren
Bezoekers Speeltuin Kindervreugd en
Waterwinpark de Waterbron

Merel de Jong en Emma Fijma
Kwartiermakers Stadslab Zeist

“Jong en oud, blijf in beweging
en deel de liefde, vooral in deze
coronatijd. Het is het beste
medicijn tegen leed.”

“Graag wil ik ook dit jaar
mijn leden helpen met
het behalen van hun
doelen en meer genieten
van de natuur met mijn
gezin. Ik wens iedereen
een gelukkig, sterk, fit en
bovenal gezond 2021.”
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“Corona raakt ons allemaal. Laten
we elkaar het nieuwe jaar blijven
steunen en helpen. In kleine gebaren
of met grootse acties. Alles telt.
Houd moed en blijf gezond.”
“Wij wensen u een gezond en
sprankelend schoon 2021.”

“Ik hoop dat we in 2021 als
samenleving veerkrachtig,
verbonden en creatief blijven.
En dat alle ondernemers weer
gezond kunnen ondernemen!”

Ook
“Blijf bewegen en
werk met plezier aan
je weerstand!”
Bram Bouwman
Raadslid Nieuw
Democratisch Zeist

in

“In de kapel van de Sint Josephkerk
worden iedere dag kaarsen aan
gestoken. Ieder kaarsje staat voor
geloof, hoop en liefde. Ik wens
iedereen toe dat we die oprechte
aandacht voor elkaar zichtbaar
blijven vasthouden in 2021.”
Marja van der Horst-Timmerman
Vrijwilliger Sint Josephkerk

Blijven

2021 wij

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

hoopvol
en
sterk
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