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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

  Judith Dingjan | directeur CBS Oud Zandbergen

  Raadslid aan het woord

In de vorige editie van ‘Zeist in corona-
tijd’ kon u lezen dat het brandweerwerk 
in coronatijd niet altijd gemakkelijk is. 
Zaterdag 21 november werd dat eens te 
meer duidelijk, toen brandweervrijwil- 
liger Pim van der Bruggen omkwam  
bij een wateroverlast in het centrum 
Den Dolder. 

Het verdriet is groot bij zijn verloofde, 
kinderen en familie en vrienden. Het 

medeleven is voelbaar en merkbaar  
bij collega-brandweermensen en bij  
collega-hulpverleners. Ik heb ervaren 
dat, ondanks de beperkingen vanwege 
corona, de nabijheid op warme wijze 
vorm krijgt in ontmoetingen en 
gesprek. In een indrukwekkend eer-
betoon aan Pim en in een waardevol 
afscheid op 27 november.

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

Save the date: 
4 januari 2021 nieuwjaarsfeest

Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest komt deze  
editie naar uw huiskamer…! We kunnen elkaar 
helaas niet live ontmoeten, maar laten het 
moment zeker niet aan ons voorbijgaan.
Houd daarom maandagavond 4 januari vast  
vrij in uw agenda. Via deze pagina en onze  
social media houden we u op de hoogte.

Pieter Verolme (ChristenUnie/SGP): 
“Toen de corona-pandemie uitbrak, heb ik 
weleens gedacht dat ik het nieuwe nor- 
maal nooit normaal zou gaan vinden.  
Nu, een jaar na de eerste uitbraak zijn we 
gewend geraakt aan al die dingen die we 
met elkaar moeten doen om te zorgen dat 
het virus niet verder om zich heen grijpt.

  Nieuwjaarsfeest 2021

School is gelukkig nog gewoon school
Judith Dingjan is directeur van CBS 
Oud Zandbergen in Huis ter Heide.  
“In het begin is zo’n crisis best span-
nend. Wanneer gaat het impact heb-
ben op onze school? Ik ben blij dat  
we onderdeel zijn van de koepel CBO 
Zeist, en dus niet de enige school met 
die uitdaging. Voor de lockdown werd 
ingesteld lag er al een plan op tafel en 
dat was erg fijn.”

Judith vertelt: “In dat plan stonden ver-
schillende scenario’s, zoals: wat gaan we 
doen als we de deuren moeten sluiten? 
Hoe zorgen we ervoor dat iedere leerling 
onderwijs kan volgen? En hoe geven we 
de juiste boodschap door? Doordat ik dat 
plan samen met andere directeuren van 
CBO had gemaakt, kreeg ik het gevoel dat 
we er als school niet alleen voor stonden. 
Ons team van docenten versterkte dit 
gevoel; ik heb een superteam! Ze zijn  
stuk voor stuk gedreven en gemotiveerd.”

De school stelde pakketten samen. Die 
konden de leerlingen met hun ouders 
ophalen. Maandag 16 maart ging de lock-
down officieel in en woensdag 18 maart 
kregen de leerlingen voor het eerst thuis 
online les. Als een leerling thuis geen 
computer had, zorgde de school daar-

voor. Judith: “Mooi om te zien dat er snel 
het gevoel ‘dit doen we samen’ ontstond. 
We hebben echt samen gekeken naar 
praktische oplossingen.”

Judith is blij dat alle leerlingen weer naar 
school mogen. “Het was wel weer even 
wennen voor ze. We moesten opnieuw 
werken aan die groepsbinding. Ze had-
den elkaar langer niet gezien dan bijvoor-
beeld na een zomervakantie. Ook zorg-
den we ervoor dat de klassen bij elkaar 
bleven. Dus je zag jouw klasgenootjes 
een hele dag en dan een dag niet, in 
plaats van met halve dagen te werken. 
Wel letten we natuurlijk nog steeds goed 
op. Daardoor kunnen de leerlingen zich 
wat minder vrij bewegen in de school.”

Het schoolreisje kon dit jaar niet door-
gaan. “Onze enthousiaste ouderraad ging 
direct op zoek naar een alternatief. Samen 
met Sportief Zeist hebben ze een leuke 
sportdag voor de leerlingen georgani-
seerd. Ook de feestdagen zien er dit jaar 
anders uit. Ondanks de coronasituatie 
willen we de feesten blijven vieren met 
de kinderen, binnen de maatregelen. 
School blijft ten slotte toch ook een 
feestje!”

Die gewenning is ook een gevaar. Name- 
lijk dat we de risico’s niet meer serieus 
nemen. En dat gevaar begint bij jezelf. Je 
ontkomt er niet aan om je eigen gedrag en 
deelname aan de maatschappij te bezien. 
Hoe staan we nu zelf in deze crisis? 
Ik las recent een stukje van Maarten 
Luther, de bekende hervormer, wat mij 
trof. Dat wil ik graag doorgeven. Het zijn 
woorden die Luther gesproken heeft in 
tijden van een grote pest-epidemie. 

 “Want wat is de pest anders dan een 
vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam 
en leven opvreet. Ik zal God bidden dat 
Hij ons genadig wil bewaren en bescher-
men. Dan wil ik ook helpen met het uit-
roken, de lucht in huis verversen, medi-
cijnen geven en nemen, én plaats en 
persoon mijden waar men mij niet nodig 
heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlo-
zen en bovendien ook anderen niet zou 
aansteken en besmetten, en dat ik zó 
door mijn nalatigheid de oorzaak van 
andermans dood zou zijn.”

Woorden die 500 jaar geleden zijn uitge-
sproken, maar verrassend actueel zijn. 
Deze houding van Luther inspireert mij, en 
ik hoop ook veel Zeister inwoners met mij.

Je ontkomt er niet aan om je 
eigen gedrag en deelname  
aan de maatschappij te bezien.
– Pieter Verolme

Wethouder Laura Hoogstraten:  
“In het gesprek met de schooldirec-
teuren horen we dat het elke dag weer 
een verassing is of alle leerkrachten 
inzetbaar zijn of niet. We zien dat  
scholen alle zeilen bijzetten om onder-
wijs door te laten gaan. Het verdient 
respect dat de vieringen rond de feest-
dagen voor de kinderen doorgaan en 
dat er oog blijft voor het posi tieve.  
Daar kunnen we allemaal trots op zijn. 
Petje af voor het onderwijs.”


