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Zeist in Coronatijd
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“Thuiswerken heeft  
ook zo zijn voordelen”
“Nog een paar weken, dan werken we al 
bijna een jaar lang vanuit huis. Het was 
eerst wennen, maar inmiddels beginnen 
de voordelen van zoveel thuiswerken 
ook op te vallen. Mijn vrouw is 29 weken 
zwanger en voor ons geeft thuiswerken 
juist in deze periode ook de nodige rust. 

Geen reistijd, samen lunchen, elkaar meer 
zien. Het heeft ook zo zijn voor delen. 
Inmiddels ben ik bezig om een kantoor in 
de tuin te bouwen, omdat we verwachten 
dat we ook na coronatijd nog veel vanuit 
huis zullen werken.

Het werk voor de gemeenteraad zonder 
persoonlijke contacten met andere  
raadsleden, begint steeds onhandiger te 
worden. Daarom hebben we met de 
gemeenteraad afgesproken om binnen-
kort digitaal in kleine groepen meer  
informeel contact te zoeken. Omdat ook 

In het statige Rijksmonument aan de 
Amersfoortseweg gebeurt meer dan  
de argeloze voorbijganger mogelijk 
vermoedt. Al sinds de jaren ’50 van de 
vorige eeuw is op Landgoed 
Beukbergen de Geestelijke Verzorging 
van de krijgsmacht gevestigd. Het  
centrum is uniek in zijn soort. Hier wor-
den militairen mentaal voorbereid op 
een missie en kunnen ze ervaringen 
delen bij hun terugkeer. Ook wordt er 
gesproken met mensen die militair  
willen worden over de impact van het 
beroep. Martin van der Zwan is directeur 
van de stichting die eigenaar is van het 
landgoed. Niels Morpey is geestelijk 
verzorger en tevens directeur van het 
Vormingscentrum, de ‘hoofdklant’ van 
Landgoed Beukbergen. 

“Voor de gelegenheid heb ik vandaag 
mijn uniform aangetrokken”, vertelt Niels. 
“Maar normaal gesproken lopen we hier 
allemaal in burgerkleding rond, hoor. De 
mensen zijn hier buiten hun eigen kazerne- 
terrein en iedereen is hier gelijk.” Niels is 
zelf katholiek, maar er zijn ook geestelijk 
verzorgers werkzaam vanuit andere 

  Bezoek burgemeester Koos Janssen aan Landgoed Beukbergen

  Burgemeester Koos Janssen op bezoek bij Stichting Abrona

“In coronatijd bewijzen we onze waarden  
op een andere manier”

“Kom maar op met die inentingen!”

levensbeschouwelijke stromingen, zoals 
de Islam, het Hindoeïsme, Boeddhisme, 
Jodendom,  Christendom en Humanisme.

Het landgoed ligt omsloten door woon-
wagencentrum Beukbergen, vliegbasis 
Soesterberg, grondgebied van het 
Utrechts Landschap en de woningen aan 
de rand van Huis ter Heide. “Dit is zo’n 
rustige, schone omgeving in het midden 
van het land. Bij uitstek geschikt voor 
stressreductie”, licht Martin toe. “Er is een 
stiltecentrum en het vroegere voetbal-
veld is omgetoverd in een groot stuk  
heidegrond. We bieden ruimte aan aller-
lei activiteiten van Defensie, maar ook 
aan ondernemers uit Zeist en omgeving. 
Zo wordt hier de appelgaarde gebruikt 
voor een puppycursus. En natuurlijk 
halen we onze dagelijkse boodschappen 
bij de lokale ondernemers.”

De historische betekenis en maatschap-
pelijke waarde van het Vormingscentrum 
op dit landgoed zijn groot. Oók in corona-
tijd. Martin: “We proberen de activiteiten 
en de broodnodige hulp zoveel mogelijk 
door te laten gaan. Vorig jaar in april en 
mei hebben hier zo’n zeventig militairen 
in quarantaine gezeten, die waren terug-
gekeerd van een missie.” Niels vult aan: 
“We bieden gesprekken, mindfulness, 
yoga in het kader van bezinning en  
vorming van militairen. Maar recent  
kwamen ook leden van de Koninklijke 
Marechaussee stoom afblazen na hun 
inzet bij de rellen rond de avondklok.  
Ook in coronatijd kunnen we op een bij-
zondere manier onze waarde bewijzen.”

de persoonlijke interesse in elkaar helpt 
om elkaar te begrijpen. Dat kan net het 
verschil maken wanneer je moeilijke  
politieke beslissingen moet nemen.”

“Ik vind die sneeuw zo irritant”,  
zegt Lotte, als ik na een koude maar  
zonnige fietstocht warm word ont-
vangen bij zorginstelling Abrona in 
Huis ter Heide. Maar de coronatijd 
doorstaat Lotte naar eigen zeggen 
goed. “Mijn werk, de boodschappen 
en mijn functie in de Centrale 
Cliëntenraad van Abrona (CCA) kan ik 
allemaal prima volhouden. Gelukkig 
ben ik vorige week ingeënt, door het 
prikteam van de wijkzorg. Dat geeft 
me een gevoel van vrijheid. Dus kom 
maar op met die inentingen!”

Stichting Abrona ondersteunt volwasse-
nen met een verstandelijke beperking. 
Lotte vervolgt: “We houden ons hier heel 
streng en goed aan de regels van de 
regering. In het begin snapten veel cliën-
ten niet wat er aan de hand was.” Stagiair-
verpleegkundige Anouk valt haar bij: 
“Veel cliënten kennen het begrip ‘afstand’ 
niet. Dat is pijnlijk.” Anouk is in coronatijd 
gestart met haar stage. Op mijn vraag of 
ze hierover getwijfeld heeft: “Ik kan dit 
werk, dus waarom zou ik het dan niet 
doen? Bovendien, elke dag is hier wel 
iemand die me laat lachen.” 

Cliënt Nick werkt bij Gebouwbeheer van 
Abrona én voor de CCA. “De horeca en 
dagbesteding, zoals Bij Johannes, zijn 
dicht. Ik hoop dat ze gauw weer kunnen 
draaien, want dat is zulk belangrijk  
dagelijks werk voor veel cliënten. Ik heb 
veel respect voor de verzorgers en 
bestuurders. Zij zorgen ervoor dat we  
ons allemaal aan de regels houden.” 
Via de CCA beslissen Lotte en Nick mee 

over zaken als financiën en voeding.  
“Wij komen op voor de cliënten. Wij  
kunnen duidelijk praten, in tegen stelling 
tot veel anderen.” Bestuurder Toke Piket 
is daar heel blij mee: “Abrona is zo’n 
prachtige organisatie met veel expertise 
op het gebied van zorg en behandeling. 
Die medezeggenschap is van grote 
waarde; voor cliënten, familie, mede-
werkers. Het bestuur kan niks zonder  
de CCA!”

Abrona is op dit moment coronavrij,  
vertelt teamleider Bea: “Zeker in het 
geval van besmettingen is het zwaar 
werken, in volledige bescherming. Soms 
sta ik buiten met een bewoner te bellen, 
die binnen achter het raam in isolatie zit. 
Dat is zo anders dan er écht zijn. 
Gelukkig kunnen de bewoners in deze 
tweede lockdown wel bezoek ontvangen,  
binnen de strikte maatregelen.”
Net als Lotte is Nick inmiddels gevacci-
neerd: “De sociale kring van de bewoners 
was zo klein geworden. Het is fijn dat de 
vaccinaties perspectief bieden.”

Ik beloof om snel met een videobood-
schap alle cliënten van Abrona een hart 
onder de riem te steken. Deze inwoners 
van Zeist verdienen alle aandacht en 
warmte. Ook in coronatijd.

We hebben met de  
gemeenteraad afgesproken 
om binnenkort digitaal  
in kleine groepen meer 
informeel contact te zoeken
– Julian Wassink


