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

Samen 
Zeist 

wij zijn 
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Launch Your Future 
Jongeren tussen de 15 en 30 jaar 
ontdekken bij het project Launch Your 
Future wat ze kunnen met kunst en 
cultuur. Ze merken waar ze goed in  
zijn en waar kansen liggen. Denk aan 
decorbouw, film, PR & social media, 
radio & tv, kunst, muziek, zang, dans  
of geluid & licht. 
Ook meedoen? Meld je aan bij  
launch-your-future.nl. Dit is een project 
van de Vrijwilligerscentrale Zeist  
(MeanderOmnium), het KunstenHuis, 
Cultuur Zeist, SlotstadRTV en  
Gemeente Zeist.

Brigitte Schouten 
Projectleider groepstraject  
Launch Your Future 

Kies de rustige winkelmomenten 
Fijn als u dicht bij huis uw inkopen doet. 
De ondernemers in het centrum en daar-
buiten doen er alles aan om uw bezoek 
aan de winkel veilig en plezierig te maken. 
Wij houden de drukte op straat in de gaten 
en nemen waar nodig extra maatregelen. 
Wat ú kunt doen is zoveel mogelijk de 
rustige momenten kiezen om te winkelen; 
op doordeweekse dagen en in de ochtend. 
Zo zorgen we samen voor verantwoord en 
plezierig winkelen. 

Ieke Roelofs 
Accountmanager Ondernemersplein
gemeente Zeist

Open huis met Kerst
U bent van harte welkom voor koffie, 
thee of fris, iets lekkers, een praatje en 
gezelligheid in onze kerken op:  
donderdag 24 december van 14.00 
tot 17.00 uur in Zeist-West, De Clomp 
33-02 en 1e kerstdag 25 december van 
14.00 tot 17.00 uur in de NoorderLicht-
kerk, Bergweg 92B.

Aster Barkmeijer (l) 
Kerkelijk werker NoorderLichtkerk 
Tineke Dronkert (r) 
Predikant Zeist-West

Gemeente Zeist
In de opmaat naar de kerstdagen  
gebeuren er prachtige dingen om ons 
heen. Er zijn heel veel initiatieven om 
op andere manieren ‘samen te zijn’. 
Dat geeft een warm gevoel!

Koos Janssen
Burgemeester gemeente Zeist

Twee partijen blij
Zeist inclusiever en betrokken maken, 
dat is waar wij ons voor inzetten. Daar-
om organiseren wij in deze tijd online 
bijeenkomsten waar partners uit ons 
netwerk elkaar leren kennen en met 
elkaar de verdieping ingaan om zo tot 
samenwerking te komen. Efficiënt en 
effectief. Want inspiratie, aandacht en 
warmte zijn juist nu erg belangrijk. Dus 
ontmoet en maak contact; daar worden 
twee partijen blij van.

Wilma de Groot (l)
Senior intermediair Samen voor Zeist
Katherina Casse (r)
Directeur Samen voor Zeist

Laten we contact houden
De gemeenteraad van Zeist zet zich in 
voor het goede leven in de gemeente 
Zeist. “Normaal gaan we op pad en horen 
we wat er in de samenleving speelt. 
Door corona is dit nu lastiger. Toch wil-
len we graag contact met u houden en 
een luisterend oor bieden”, vertellen  
de raadsleden Marcel Pluim en Pieter 
Wout Duquesnoy.
Wilt u contact met de raad? Mail dan 
naar raadsgriffie@zeist.nl.

Namens de gemeenteraad,
Pieter Wout Duquesnoy, SP (l)
Marcel Pluim, CDA (r)

Vieringen over verbinding
Graag nodigen we u namens de  
wijkgemeente Zeist-West en de R.K. 
Parochie Sint Maarten uit voor de  
adventsvespers op woensdag 9, 16 en 
23 december om 19.15 uur in het Kerkelijk 
Centrum Zeist-West. Het thema van  
deze drie vieringen is: Verbinding.
Wilt u meedoen aan deze vespers,  
kijk dan op pknzeistwest.nl.  
De vespers worden via kerkomroep.nl 
uitgezonden.
Ondanks de beperkingen kunnen we 
ons zo bezinnen op weg naar Kerst.

Jeannette van Andel 
Vrijwilliger Vespergroep wijkgemeente 
Zeist-West en R.K. Parochie Sint Maarten

Leger des Heils
Op 17 december om 11.30 uur houden 
we een kerstlunch op de Weeshuislaan 
30. Dansgroep Linedance Zeist verzorgt 
deze lunch. Wilt u genieten van deze 
bijzondere lunch? Meldt u zich dan  
uiterlijk 15 december aan bij de balie 
Weeshuislaan 30 of bel 030-691 47 05.

Op 12 en 19 december kunt u doneren 
via de kerstpotten bij de Jumbo aan 
de Steynlaan en bij Albert Heijn op het 
Emmaplein.

En op 26 december van 11.00 tot 14.00 
uur is er inloop voor mensen die alleen 
zijn of er even uit willen. Opgeven hoeft 
niet. 

Yvonne van Lierop
Coördinator maatschappelijke  
dienstverlening Leger des Heils 

Kerstdiners voor eenzame  
ouderen 
Samen met dertig vrijwilligers zetten 
wij ons in voor zelfstandig wonende 
75-plussers in Zeist-Oost. Met als doel 
minder eenzaamheid. We houden een 
wekelijkse Gouden Koffie, halen men-
sen op in de Gouden Koets en zorgen 
zo voor meer contact en saamhorigheid 
onder buurtbewoners. Op 22 december 
brengen wij dertig complete kerst- 
diners bij eenzame ouderen thuis.  
Meer informatie over het Binnenbos 
vriendenvanhetbinnenbos.nl

Aloys ter Steege 
Voorzitter Stichting Vrienden  
van het Binnenbos 

EET Met je hart campagne
Stichting Met je hart wil de ergste 
eenzaamheid van ouderen verzachten. 
Samen met loyale horecapartners en 
verschillende ondernemers is een  
online  ‘EET Met je hart campagne’ 
gestart: Als je lokaal bestelt bij deel- 
nemende horeca en ondernemers dan 
kun je een donatie doen via een  
QR-code. Je steunt zo niet alleen de 
stichting en dus de ouderen, maar óók 
de lokale horeca en ondernemingen. 
Kijk voor meer informatie op  
metjehart.nl/help-mee/doneren/.

Joep van den Heuvel 
Lid kernteam Stichting Met je hart 

Heb jij al een ommetje gemaakt?
Ben je op leeftijd en heb je behoefte 
aan beweging én sociale contacten? 
Maak dan wekelijks een korte wande-
ling met andere wijkbewoners onder 
leiding van een buurtsportcoach of vrij-
williger. Zo combineer je bewegen met 
contact maken met wijkbewoners en 
zorgprofessionals. Na de wandeling is 
er gelegenheid om koffie met elkaar te 
drinken. Kijk voor een ommetje in jouw 
buurt op sportiefzeist.nl/ommetje.

Herman van Eikeren
Buurtsportcoach Sportief Zeist

Platform Levensbeschouwingen 
en Religies Zeist
Vrijheid van meningsuiting is hot, maar 
het is geen vrijbrief tot kwetsen. Laten 
we zacht zijn voor elkaar.

Pieter Meester 
Voorzitter Platform Levens- 
beschouwingen en Religies Zeist

Licht en wat lekkers
Dit jaar is er voor de bezoekers van de 
wijkinloophuizen van Kerk en Samenle-
ving geen kerstviering bij de Evangeli-
sche Broedergemeente. Toch willen we 
licht brengen in deze donkere tijden 
en daarom slaan we de handen ineen. 
Bezoekers van de wijkinloophuizen 
ontvangen thuis een pakketje met 
daarin een boodschap, (kaars)licht en 
wat lekkers.

Marianne Krijgsman (l) 
Coördinator Wijkinloophuis Zeist-West   
Jutta Hasewinkel (r) 
Lid diaconale commissie  
Evangelische Broedergemeente

Austerlitz Zorgt voor kerstdiners
Dit jaar verzorgt Austerlitz Zorgt op  
23 december voor 30 mensen een heer-
lijk kerstdiner. Het diner zal in verband 
met corona thuisbezorgd worden. Gerard 
Vrij Peerdeman maakt er samen met een 
aantal vrijwilligers weer iets bijzonders 
van. Gerard: “Hopelijk kunnen we vol-
gend jaar weer met veel meer mensen  
Kerst vieren in het Nieuwe Hart Van  
Austerlitz”.  
Wil je meer informatie over Austerlitz 
Zorgt? Neem dan contact op met  
Marianne Veenema via 06-30 61 04 51 of 
dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

Marianne Veenema
Dorpsondersteuner Austerlitz Zorgt

Wat geef jij weg?
Op woensdag 9, 16 en 23 december 
vindt tussen 11.00 uur en 15.00 uur een 
kerstmarkt plaats in de Weggeefwinkel 
op de Laan van Vollenhove 2191.  
Onze kerstengel ontvangt u op deze 
dagen met liefde en volgens de corona-
maatregelen. Ook is er iedere woens-
dag een overdekte buitenmarkt waar 
iedereen gratis kleding kan halen voor 
eigen gebruik.
Wist u dat de Weggeefwinkel ook de 
kerstpakkettenactie voor minima van 
Ellis Jacobs steunt? Meer informatie? 
Kijk op Facebook bij Weggeefwinkel 
Zeist.

Jantje Paasman 
Voorzitter Weggeefwinkel

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.

Wij u 
voor zijn er


