
  Raadslid aan het woord

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

Ons leven – ook in Zeist –  
zoals we het leefden vóór 
maart vorig jaar is voorgoed 
veranderd.
– Ernst van Splunter

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

Zeist in Coronatijd

Ernst van Splunter (VVD)

Het einde van het begin?
Op 10 juni schreef ik in deze krant dat  
2020 een breukvlak in de geschiedenis 
zal zijn. Zeven maanden later ben ik er 
nog vaster van overtuigd dat ons leven 
– ook in Zeist – zoals we het leefden 
vóór maart vorig jaar voorgoed is 
veranderd.

Gelukkig zijn er tekenen van hoop.  
Er zijn meerdere vaccins en ze worden 
inmiddels toegediend. En misschien 
nog wel belangrijker: steeds meer men-
sen worden zich bewust dat de oorzaak 

van de pandemie te maken heeft met het 
ongebreideld plunderen van de aarde. 
Joe Biden is de nieuwe president van de 
Verenigde Staten. Waar Trump zou heb-
ben gasgegeven, zal hij op de rem trap-
pen en investeren in de toekomst van 
onze planeet. Dat maakt echt verschil.

“We moeten de situatie aanvaarden. 
Maar het is heel wat.” In de vrijwel lege 
Brasserie de Hoffelijkheid van woon-
centrum Bovenwegen (Warande) ver-
telt bewoonster Gerdi aan wethouder 
Marcel Fluitman over de coronatijd. 
“Veel mensen worden angstiger,  
in zichzelf gekeerd. We zijn al ziels- 
gelukkig met een praatje over koetjes 
en kalfjes. Deze tweede lockdown mag 
er iets meer dan in het voorjaar. Nu 
mogen mijn kinderen op bezoek 
komen. Eén per dag.”

Eerstverantwoordelijk verzorgende Fiona 
Dadema ziet en voelt wat de coronatijd 
daadwerkelijk doet met de mensen.  
“Het gemis aan sociale contacten is groot 
en dat heeft effect op de levenskwaliteit. 
Voor de verzorgers is het alle zeilen bij- 
zetten. Het is lastig om alle gaten op te 
vullen. Soms moet je ‘nee’ zeggen tegen 
een dienst, omdat je het gewoon niet 
meer trekt. Maar ‘nee zeggen’ zit niet in 
ons bloed. We kunnen gelukkig wel van 
elkaar op aan en redden het net.”
Marcel beaamt de grote druk. “Ook bij  
de GGD zijn ze keihard aan het werk. 

  Wethouder Marcel Fluitman op bezoek bij Bovenwegen

“Het gaat weer een keer over!”
Fasegewijs vinden sinds vandaag de  
vaccinaties plaats. Eerst voor al het zorg-
personeel, dan voor kwetsbare ouderen 
en daarna de rest.” Gerdi kijkt er naar uit: 
“Het is zo belangrijk om je te laten vacci-
neren. Voor jezelf en voor je omgeving.  
Én om je aan de maatregelen te houden,” 
benadrukt ze. “Ik snap dat jonge mensen 
het leven willen vieren, maar de gevolgen 
van bijvoorbeeld een feestje zijn niet te 
overzien.” Fiona vult haar aan: “We moe-
ten een beetje rekening met elkaar blij-
ven houden. Het virus kent geen grenzen 
van mensen en maakt geen onderscheid.”
Gerdi hoopt dat ze snel ook de andere 
bewoners weer kan zien: “Want nu moe-
ten we allemaal tussen de vier muren  
van onze eigen afdeling blijven. En de 
brasserie is al tijden gesloten.” Marcel:  
“We zijn allemaal mensenmensen. Dat 
sociale contact en die interactie hebben 
we zo nodig.” Maar Gerdi sombert niet: 
“Het gaat weer een keer over!”

Lees het verhaal van Fiona én meer  
verhalen in coronatijd op het platform  
wijencorona.nl van de Leyden Academy  
en de stichting GetOud.

Op kleinere schaal: als zoon mis ik het 
gewone contact met mijn ouders. Als 
vader de ontmoetingen met mijn kin-
deren. Mijn vader kreeg en overleefde 
COVID-19, mijn zoon werd positief 
getest. Quarantaine trekt op iedereen 
een zware wissel. Als raadslid voel ik me 
enorm beperkt in mijn politieke hand-
werk. Maar op het geheel genomen, is 
dat klein leed: we moeten nu volhou-
den. Ons zo gedragen dat dit leidt naar 
een betere toekomst in een duurza-
mere wereld zonder Corona. Want dit is 
niet het einde. Het is ook niet het begin 
van het einde. Maar misschien is dit het 
einde van het begin.

  Burgemeester Koos Janssen bezoekt wijkinloophuis centrum

“Hier kan ik mezelf zijn”
Al maanden loopt het wijkinloophuis 
in het centrum van Zeist vol, ondanks 
de coronabeperkingen. Maximaal 
drie bezoekers en twee vrijwilligers 
per keer, én op afspraak, dat wel.  
In de warme en gezellige ‘huiskamer’ 
praat ik, onder het genot van zelf- 
gemaakte appelflappen, bij met Kees 
en Sylvia. Vrijwilligers Marlous en 
Dick en coördinator Rianne Verduin 
schuiven ook aan.

Kees is pianist en heeft veel in het bui-
tenland opgetreden. Hij heeft de piano 
geregeld voor het inloophuis. Gelukkig 
is hij gezond gebleven. “Vanwege mijn 
astma is een mondkapje niet comfor-
tabel. En door mijn visuele beperking is 
het soms wel lastig om goed afstand te 
houden. Maar ik heb een scherp gehoor 
en let goed op.” Voor Sylvia valt de  
coronatijd zwaar. Zelf is ze besmet ge- 
weest en in juni is haar man overleden. 
“Ik woon alleen. Ik mis nu zo ontzettend 
de knuffels. Maar God geeft me kracht. 
Het geloof én Rianne zijn mijn licht-
puntjes. Hier kan ik mezelf zijn. Ik ben 
een sterke vrouw, maar heb het best 
wel eens moeilijk.” 

Marlous leeft van een uitkering: “Dus ik 
doe graag wat terug voor de samen- 
leving. Naast mijn vrijwilligerswerk voor 
de Sint Josephkerk maak ik hier in het 
inloophuis schoon, doe ik boodschap-
pen en zorg ik voor de lunch. Ik vind 
veel ontspanning in dit werk. Tegelijker-
tijd kan ik hier mijn hart luchten.” 
Vrijwilliger Dick zit goed in zijn vel. “Met 
wandelen, fietsen en lezen vermaak ik 
me goed. En voor Sportief Zeist heb ik 
een gidsje gemaakt over de geschiede-
nis van Zeist voor wandelingen met 
mensen in een scootmobiel. Mensen 
zijn mijn lichtpuntje. Het is mooi om 
even aan elkaar te denken en bijvoor-
beeld een kaartje te sturen of een  
telefoontje te plegen.”
De mensen zijn benieuwd hoe ik de 
coronatijd ervaar. Ik vertel dat ik het 
een rottijd vind doordat we zoveel digi-
taal moeten doen. Met elkaar zitten we 
in hetzelfde schuitje. Maar we doen ook 
weer ervaringen op en leren dingen 
extra waarderen. Veel contacten wor-
den diepgaander. Dat geeft ook moed.
Marlous drukt daarbij ons op het hart 
dat we allemaal geduld en vertrouwen 
moeten hebben.

V.l.n.r. Fiona, Gerdi en Marcel Fluitman in de lege Brasserie de Hoffelijkheid.

V.l.n.r. Dick, Marlous, Kees en Koos Janssen. Op de voorgrond Sylvia.


