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“We hebben 
elkaar nodig”
2020 was best een lastig 
jaar. Niet qua werk  
want dat gaat erg goed. 
We hadden veel meer 
aanvragen dan normaal, 
vooral van particulieren. 
Maar het ontbrak ons 
aan vakmensen. Dat  
was al een probleem, 

maar nu meer dan ooit. Als zich nu vier goede 
vakmensen melden, kunnen ze direct aan de slag”, 
vertelt Ariën Visser, directeur van Visser Bouw 
Advies Beheer.

“Voor de samenleving hebben de maatregelen grote 
impact. Ik vind het pijnlijk om te zien hoe steeds 
meer mensen in een isolement verkeren. Wij 

proberen op onze manier contact te houden en 
vaste klanten te helpen. Zo hebben we voor de 
Voedselbank een buitenkraam gemaakt, omdat ze 
binnen geen voedsel meer mochten innemen.

Ik ben een echte ondernemer die graag onder de 
mensen is. Helaas is dat nu veel minder. We zoomen 
of bellen wel, maar dat is toch anders. Om mij heen 
zie ik dat de zakelijke contacten een stuk minder 
zijn, ze verwateren. Ook de contacten met de 
gemeente. Dat is jammer want je hebt elkaar nodig. 
Misschien nu wel meer dan ooit.
Laten we proberen elkaar op te blijven zoeken.  
Ook na corona, zodat we een sterke gemeenschap 
in Zeist kunnen blijven. Want we zijn afhankelijk van 
elkaar. Ik hoop dat we met elkaar weer snel de 
goede kant op gaan. Dat de vaccinaties hun 
vruchten gaan afwerpen en we elkaar op de 
ouderwetse manier een hand kunnen geven.”

“Het was een bizar jaar”
Babette Zandstra, eigenaresse van 
Schoonheidssalon-Kapsalon-Pedi-
cure La Ligne, staat op 23 februari 
wederom aan de vooravond van 
een persconferentie. 

“Op dit moment word ik platgebeld. 
Het is een gekkenhuis, velen 
denken dat ik morgen al open  
ben. Het is zo druk geweest het 
afgelopen jaar. Ik heb totaal niet het 
gevoel dat ik ook maar één dag  
vrij ben geweest. Ook omdat we 
constant gekeken hebben hoe  
we onze klanten toch konden 
bedienen. Zo hebben we haar-
verfpakketjes samengesteld en 
bezorgd, persoonlijke filmpjes 
gemaakt over hoe je bijvoorbeeld 
een mooi kapsel kunt creëren of 
hoe je je eigen haar kunt kleuren. 
Daarnaast hadden we een grote 
verbouwing en enorme water-
schade in de zaak. En een tragisch, 
dodelijk bedrijfsongeval bij de 
buren. Het was echt een bizar jaar. 

Ik ben al vijfendertig jaar onder-
nemer en heb mezelf het laatste 
jaar geregeld afgevraagd of ik het 
wel ga redden. Door de opgedrongen 
maatregelen heb ik heel mijn 
oudedagsreserve in de zaak moeten 
steken. Ik krijg wel steun van de 
overheid, maar lang niet voldoende. 
Ondertussen blijf ik nadenken over 
hoe we sterker uit de crisis kunnen 
komen. Ik wil niet blijven hangen, 
maar ik kijk vooruit, verbeter en 
vernieuw daar waar mogelijk.
 
Wat me door de crisis heeft 
getrokken, is de enorme hart-
verwarmende steun van klanten; 
een belletje, bloemetje, kaartje of 
doos bonbons. Dat raakt me echt 
en helpt me om het vol te houden. 
Evenals de lichtpuntjes: de bruiloft 
van mijn zoon en ik heb drie 
kleinkinderen gekregen. 
Ik kijk ernaar uit om weer klanten te 
ontvangen, om normaal te werken 
en mijn prachtige vak uit te 
oefenen. Om anderen gelukkig te 
maken. Dat is waarvoor ik leef.”

“Vaste klanten blijven ons trouw” 
Tegenover wethouder Marcel Fluitman zit een rustig ogende Jos Broshuis, eigenaar van Restaurant Lokaal 
Victoria. “Met mij gaat het prima,” begint Jos. “De kinderen gaan goed en met de zaak kunnen we onszelf 
net bedruipen. Met de huidige omzet en hulp van de overheid maken we winst noch verlies, we draaien 
quitte zogezegd. Het is uit te houden, maar het moet natuurlijk niet te lang duren.”

Jos is al vierendertig jaar eigen baas in de horeca en 
heeft in de ruim elf jaar dat hij Lokaal Victoria bestiert 
nog nooit iemand hoeven ontslaan. “Helaas kwamen 
we daar in deze coronatijd niet onderuit. De koks 
konden we behouden, maar in de bediening hebben 
we van twee werknemers afscheid moeten nemen.”

Marcel vraagt hoe ze in beeld blijven bij klanten. Jos: 
“We maken gebruik van social media. En mensen 
kunnen via de webshop eten bestellen. Bij de eerste 
lockdown hebben we dat nog even niet gedaan en  
gewacht met het bezorgen van eten. Maar daar werd 
niemand gelukkig van. Nu merk je dat het steeds 
drukker wordt, vooral in de weekenden. Dan hebben 
we het zelfs druk. Vooral de vaste klanten weten ons 
prima te vinden, die blijven ons trouw.”

De zaak ziet er fris, schoon en bijna als nieuw uit  
valt Marcel op. “Ja klopt, we hebben flink geklust, 
geschilderd en de nodige aanpassingen gedaan de 
afgelopen periode. Als de terrassen weer open 
mogen en we dan ook nog toestemming krijgen  
voor tijdelijke uitbreiding van het terras, dan ben ik 
helemaal blij. Wij zijn er helemaal klaar voor,” lacht hij. 

“Ik verwacht dat we na Pasen weer open mogen. 
Maar ja, je weet het maar nooit. Ook ik zet inmiddels 
wat vraagtekens bij de regelgeving die wordt 
bepaald in Den Haag. Ik merk om me heen dat het 
begrip afvlakt en de lontjes wat korter worden. Tegen 
mijn collega’s zou ik daarom willen zeggen, ga niet 
somberen, zoek elkaar beperkt op en blijf lekker fit 
door te sporten. Ik stap ook geregeld op mijn 
mountainbike. Dat houdt me fit en positief.”

“ In ruim 100 jaar nog nooit dicht geweest”
“We hebben de Spaanse griep overleefd, de beide oorlogen, maar we hebben nog nooit de deuren 
moeten sluiten vanwege overheidsmaatregelen,” vertelt Victoria Ruijs aan wethouder Sander Jansen.  
Zij is directeur van Hotel Theater Figi, met een restaurant, café en bioscoop. Het is een familiebedrijf dat  
al ruim 100 jaar bestaat. “Voor het eerst in de geschiedenis is Figi dicht. We hebben eerst nog getracht  
om het hotel draaiende te houden, maar de kosten wegen niet op tegen de baten. Een volledige sluiting 
was de enige optie.”

Victoria: “Ik kijk terug op een bizar jaar met vele 
tegenslagen. In het begin had ik nog de gedachte dat 
de maatregelen van korte duur waren. Toen steeds 
meer voorstellingen en tours niet doorgingen en 
alles op slot moest, voelde ik mij angstig. Hoe gaan 
we dit overleven? Ik voelde de grond onder mijn 
voeten wegzakken. Gelukkig kwam er snel hulp 
vanuit de overheid. Toen dacht ik, we worden in ieder 
geval geholpen. Al bleek de steun niet genoeg.” 

Als Sander vraagt of zij ook positieve ervaringen heeft 
gehad, zegt ze: “Ik ben niet het type dat gaat zwelgen. 
Ik blijf positief, want ik moet ermee dealen. We hebben 
van de nood een deugd gemaakt. Samen met de 
medewerkers hebben we verbouwd en volop 
geschilderd. We hebben luchtfilters aangebracht, 
allerlei incheck- en sleutelsystemen vervangen en 
gemoderniseerd. Omdat we geen gasten mogen 

ontvangen ging dit makkelijker, maar ik had het graag 
anders gezien! Het voelt nu alsof we een onderzeeër 
zijn, onder water. Hopelijk hebben we een lange adem 
en komen we straks weer boven. En dan komt het 
goed. Mede dankzij de gemeente die vanaf het begin 
adequaat heeft gehandeld. Zonder deze samen-
werking hadden we het echt niet gered”, zegt zij 
dankbaar. 
“Ik hoop dat we, net als afgelopen zomer, straks  
weer veel theatervoorstellingen mogen draaien. 
Ondertussen blijf ik zoeken naar mogelijkheden en 
creatieve oplossingen. Laatst hebben we zelfs tijdens 
de sneeuwstorm onderdak geboden aan acht 
agenten die niet meer naar huis konden. Toen 
moesten we laat in de avond nog elektronische 
cardsleutels voor hen laten maken zodat ze hun 
hotelkamer in konden. Gelukkig kan ik op deze wijze 
ook weer iets terugdoen voor de maatschappij.”

hoopvol 

“De lockdown heeft me 
ook geholpen”
Ruim een jaar geleden heeft 
freelancer Marinda Wiersema 
onverwachts een zware operatie 
gehad. De coronaperiode die 
daarop volgde was een extra klap 
omdat deze haar revalidatie 
dwarsboomde. Veerkrachtig en 
daadkrachtig als ze is, wist ze hier 
zelf een weg in te vinden. 
Inmiddels heeft Marinda haar 
werk als communicatieadviseur 
weer voorzichtig opgepakt. En een 
geheel nieuwe uitdaging lonkt.

“Het is een wonder dat ik er nog 
ben,” begint zij haar verhaal. “Het 
afgelopen jaar was echt pittig. Mijn 
lichaam liet mij in de steek en het 
revalideren heb ik zelf moeten 
uitvinden door de lockdown. Ik 
stond voor mijn gevoel buiten de 
maatschappij en wilde op een 
bepaald moment weer graag aan 
de slag. Dat lukte uiteindelijk juist 
vanwege die laatste lockdown. 
Want ik moest van mijn 
opdrachtgever thuiswerken en  
kon dus het vermoeiende reizen 
vermijden. Zo kon ik rustig starten 
en aftasten wat mijn draagkracht 
was. En mijn uren en tempo 
inpassen in mijn zelfbedachte 
reïntegratie. Inmiddels ben ik  
ruim een jaar verder en ben ik 
bovengemiddeld goed hersteld.  
Ik overweeg nu om als ervarings-
deskundige mensen te begeleiden 
in hun herstel na zware operaties.  
Ik heb inmiddels vernomen dat daar 
veel behoefte aan is. 
Als ik iets geleerd heb dan is het 
nog meer te genieten van wat het 
leven en de natuur te bieden 
hebben. Uren heb ik gewandeld 
met mijn hond in het prachtige 
Zeist en dat heeft me enorm 
geholpen bij mijn herstel. Hoe 
zwaar deze tijd voor velen ook is, 
blijf de lichtpuntjes zien en haal er 
iets positiefs uit.”

Corona raakt ons allemaal. Zo ook de ondernemer in Zeist. Het is geen gemakkelijke tijd. 
Laten we volhouden, creatief zijn en elkaar helpen waar dat mogelijk is.

“ De glans is er vanaf”
Zilverfabriek Van Veluw is nog één van de weinige fabrieken in Zeist. Er staan indrukwekkende machines 
en in de showroom liggen de vitrines vol met glimmende zilveren bekers, medailles, Koninklijke 
onderscheidingen en zelfs de KNVB bekers. “De glans is er het afgelopen jaar wel een beetje vanaf 
gegaan,” zegt directeur Wouter van Veluw. “We bestaan al bijna 80 jaar. Dat ik het nu in een jaar zie 
afbrokkelen, is echt heel zonde. Een omzetverlies van 35% is niet niks. Maar ik mag niet klagen, want  
ik zie ondernemers die het slechter hebben,” vertelt hij aan Sander Jansen, wethouder economie. 

“Het jaar 2020 en 2021 zie ik zakelijk als verloren 
jaren. Ik dacht eerst nog, in januari kunnen we weer 
los. Maar ik denk nu dat we pas in 2022 op een 
normaal niveau zitten. Het blijft nog afwachten of 
evenementen zoals de Avond4daagse, de Nijmeegse 
Vierdaagse en alle sporttoernooien straks weer 
doorgaan. Maar ik blijf optimistisch en kan het hele 
gebeuren ook gemakkelijk relativeren. Hoewel ik er 
niet aan moet denken de deuren verplicht te sluiten 
en 45 man naar huis te moeten sturen.”
De fabriek is open en de werknemers kunnen elkaar 
blijven zien. Want thuiswerken is geen optie. “We 
proberen corona buiten de deur te houden door 
afstand te houden en ons personeel te voorzien van 

handgel, mondkapjes en heel veel werkruimte.” 
Sander vraagt zich af of Wouter overweegt om het 
over een andere boeg te gooien. “Nee niet echt, ik 
kan niet opeens bijvoorbeeld koelkasten gaan 
maken. Een dergelijke ommezwaai zou ook te lang 
duren. We zijn een vitaal en weerbaar bedrijf. We 
hebben het altijd goed gedaan en gelukkig hebben 
we wat reserves. Samen met de extra’s van de 
overheid kunnen we het best nog een tijd uitzingen.
Maar die sociale contacten mis ik inmiddels wel. In 
het begin vond ik het fijn om niet meer vijf avonden 
per week op pad te gaan. Heerlijk die rust. Nu kijk ik 
echt uit naar een leuke pot bij FC Utrecht of een 
andere gezellige bijeenkomst. We gaan het zien.”

blijven
Wij


