Samen

zijn

Barbara van Denderen

Eigenaar Barbara fashion-interior-gifts

wij

Said Arab

Complexbeheerder L-flat Woongoed Zeist

“Blijf gezond en let goed
op elkaar.”

“Mensen zijn meer dan ooit
op zoek naar iets moois voor
zichzelf of voor iemand anders.”

Zeist

Vincent van Voorden

Christy Niemeijer

“Laten wij met elkaar alle mensen die
zich met hart en ziel inzetten voor onze
maatschappij de waardering geven die
ze verdienen. En laten we ook licht
brengen in het leven van anderen!”

“Wees niet bang! Leef! Geniet!
En werk aan je immuunsysteem!”

Gemeenteraadslid CDA

Wouter Schoofs

Senior financieel analist KNVB

“Houd vast aan wat je wel kunt doen, in plaats van
wat er niet mogelijk is. Geniet van de kleine dingen
en zet de kostbare tijd in voor iets positiefs.”

Eigenaar Yoga & More

Jan van Eckeveld

Eigenaar Uitvaartverzorging Van Tellingen

“Laat ons met elkaar vertrouwen
hebben in de toekomst en geduld
hebben in het heden.”
Shinta Oosterwaal

Auteur & Adviseur Nieuwe Economie

Wouter Catsburg

“Deze periode kunnen we ook
gebruiken om goed na te denken
over wat we ‘normaal’ vonden. In wat
voor een wereld willen we leven?”

Brenda Emmen-Hassell

Wethouder gemeente Zeist

“Ga juist nu lekker wandelen,
gewoon vanuit je voordeur! Je
zal versteld staan hoeveel (oude)
bekenden je tegenkomt.”

Coördinator Welzijnslocatie Binnenbos,
MeanderOmnium

Hans Nijman

Voorzitter Stichting Lokaal Austerlitz

“Waar heden en verleden samenkomen, ontstaat bezieling en
inspiratie. Luister naar elkaar!”

“Houd rekening met elkaar en
wees beleefd. Dat is de motor
van zorgen voor de ander.”

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

Marius Keij
René Scheffer

Adviseur Veiligheid gemeente Zeist

“Zoek ook in deze moeilijke
tijd de lichtpuntjes. Ze zijn er.”

Voorzitter Stichting
Energie Zeist

“Ik wens iedereen
een groen en
gezond Zeist.“

Marin Bossinga

Baliemedewerker gemeente Zeist

Martine Oudshoorn-Scholte
Initiatiefnemer DenDolder.nl

“Laat Den Dolder stralen.
Doe mee, zet je huis in het licht.
Zo zijn we er voor elkaar!”

Marijn Rang

Bestuurslid SlotstadRTV

“Met onze extra radio- en televisieuitzendingen hopen we de mensen
ondanks de verplichting tot afstand
houden, nader tot elkaar te brengen.”

“Fijn dat we er in deze
lastige tijd nog steeds voor
de mensen kunnen zijn.”

Maaike de Jong

Predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist

“Laten we oog hebben voor de
kansen die zich voordoen in deze
nieuwe situatie. Om momenten
van geluk te ervaren op plekken
en manieren die we misschien niet
verwachten.”

Yita Tiko

Vrijwilliger ADRA Share & Care Huis ter Heide

“Samen delen, samen zorgen. Als je
de kracht hebt iemand gelukkig te
maken, doe het.”

Verkoopster Top’s Edelgebak

“Ineens zet corona de wereld op
z’n kop. Verwen jezelf maar top.”

“Zit niet stil en blijf lekker bewegen.
Dat is juist nu extra belangrijk.”

“Wij wensen alle Zeistenaren
veel dierenliefde toe!”

Leerlingenraad en medezeggenschapsraad Openbaar Lyceum Zeist

Koos Janssen

Burgemeester gemeente Zeist

“In deze bijzondere periode moeten
we blijven zoeken naar de gemeenschappelijkheid. En naar kalmte. Om mee te
bewegen met de ontwikkelingen.
Stap voor stap naar betere tijden.”

samen
Hans van Oosterhoudt

YouTuber Team Tantum

Emmelie Klep

Dierenarts Dierenkliniek Zeist

Alleen

Karine Servaas

Rutger Schipper

Susanne van der Jagt-Baljé

Voorzitter Stichting Slottuintheater

“Wat zullen we straks weer
genieten van elkaar, en van
muziek en theater nu we weten
dat niets vanzelfsprekend is.”

wij
krijgen
corona
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“In deze coronacrisis is school
de plek waar we gelukkig nog
wel samen mogen komen.”

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

