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Wij hoopvol

“Ik ben heel dankbaar 
voor de inspanningen 
en veerkracht van onze 
leerkrachten, mantel-
zorgers, hulpdiensten 
en de Voedselbank. 
Dat geeft hoop. 

We kunnen als Zeistenaren ook een bijdrage leveren  
als we maximaal lokaal kopen en wat vaker, op gepaste 
afstand, naar elkaar omkijken. Blijf gezond.”

Roy Luca 
Raadslid Seyst.nu

“In deze tijd knap ik 
wekelijks onder leiding 
van een begeleider 
verwilderde tuinen op. 
Het is fijn om me op deze 
wijze nuttig te maken en 
anderen te helpen. Ik ben 
blij dat het nu lente is,  
dat de zon schijnt en we 
lekker buiten kunnen 
zijn. Daar geniet ik van. 
Wat ik vooral hoop is, is dat ik zo snel mogelijk 
mijn vijf kleinkinderen weer kan knuffelen.”

Co de Jager
Vrijwilliger ‘Meer tuin, meer mens’ Vitras

“Dit coronajaar is alles 
anders, maar voor ons als 
verloskundigen ook weer 
niet. Want geboortes gaan 
gewoon door. Dat is de 
natuur en is van alle tijden. 
Anders was het beeldbel-
len, voorlichting geven via 

Zoom, niet naar babywinkels kunnen, en be-
perkt  kraambezoek. De voorspelde babyboom 
lijkt in Zeist vanaf de komende zomer op stoom 
te komen. Wij mogen daar als team gelukkig 
dicht bij staan.”

Heleen Kool
Verloskundige bij Verloskundige Praktijk Zeist

“Als leerkracht wil je voor de klas staan, maar  
de manier van lesgeven is in korte tijd zo anders 
geworden. Ook voor de leerlingen is het volgen 
van online lessen een grote verandering.  
We zijn in korte tijd allemaal heel ICT-vaardig 
geworden. Ik hoop dat we 
straks de traditionele manier 
van lesgeven combineren met 
de online methodieken. Want 
dat ervaar ik als een verrijking.”

Chaimae Boughlalah
Leerkracht Engels  
Openbaar Lyceum Zeist

“Ik ben een echte levensgenieter. Het is belangrijk 
om het goed met mezelf te hebben en me niet te 
laten beïnvloeden door de buitenwereld. Juist in 
deze tijd. Ik haal hoop uit 
mijn familie en vrienden 
waar ik intensief contact 
mee heb. Gelukkig heb ik 
nog mijn hele leven voor 
me. Ik kan niet wachten om 
te gaan studeren en de 
wereld te ontdekken.” 

Annabel von Rosenberg
Shiftleider vakkenvullers  
Albert Heijn

“We hebben een raar, 
dubbel jaar achter de 
rug. Zakelijk zijn we 
enorm gegroeid en 
privé hadden we nau-
welijks sociale contac-
ten. Door de ongelofe-
lijk snelle ontwikkeling 
van vaccins en het 
toenemende tempo van 
inenten, ben ik hoopvol. Dat we ergens in augustus 
of september weer kunnen knuffelen. Dat wordt 
een dagtaak.”

Pieter van der Ploeg
Mede-eigenaar Speedcomfort.nl

“Nu de dagen lengen, vallen alle beperkingen in onze 
bewegingsvrijheid niet mee. Reikhalzend kijken we  
uit naar betere tijden, voorbij coronatijd. Samen zetten 
we ons in om met elkaar in verbinding te blijven. 
Ik ervaar enorme veerkracht in onze samenleving.  

Dat geeft elkaar inspiratie 
en hoop. Daar ben ik u 
allen dankbaar voor.” 

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

“Op dit moment heb ik 
ongeveer drie tot vier 
uur per week les op 
school. De rest van de 
tijd volg ik de lessen 
online. Dat vind ik best 
pittig. Gelukkig sta ik 
er goed voor. Ik hoop 
echt dat ik na de zomer 
op normale wijze aan 
de universiteit kan 
beginnen met fysieke 

colleges én een introductieweek. Hopelijk gaan  
de vaccinaties ons hierbij helpen.”

Floor Crousen
6 VWO KSG De Breul

Corona raakt ons allemaal. 

Het is geen gemakkelijke tijd. 

Laten we elkaar helpen waar 

dat mogelijk is, creatief zijn 

en hoop houden.

“Al bijna 37 jaar 
werk ik met 
veel plezier bij 
PostNL. Aange-
zien de winkels 
gedeeltelijk 
gesloten zijn, is 
het nog steeds 
erg druk. Toch 
blijf ik me graag 
inzetten om de 
pakjes op tijd te 
bezorgen. Het wordt vast weer een keer rustiger. Voor 
nu hoop ik dat ik mijn twee dochters, die in het bui-
tenland wonen, snel weer kan zien.”

Ruud Kesler
Pakketbezorger PostNL

“Gelukkig accepteren de 
meeste mensen dat we 
nu een stapje terug 
moeten doen in dienst 
van het grote geheel. Ik 
vind het mooi hoe we 
elkaar samen door deze 
crisis helpen. Nog even 
volhouden en dan is er 
weer van alles mogelijk. 
Het Geheugen van Zeist 
staat al klaar om de 
prachtige verhalen over het erfgoed in de gemeente 
voor het voetlicht te brengen.”

Peter de la Mar
Projectmanager Geheugen van Zeist

“De coronacrisis vind ik zeer zorgelijk. Voor ondernemers 
zoals ik is het momenteel een uitzichtloze situatie, die al 
ruim een jaar duurt. Toch heb ik 
goede hoop dat alles over een tijdje 
weer ‘normaal’ is. En dat iedereen 
weer aan zijn fysieke en mentale 
gezondheid kan werken. Dat is nu 
belangrijker dan ooit. Gelukkig 
hebben we van de gemeente al een 
vergunning gekregen om in het 
bosgebied naast onze sportschool 
te trainen.”

Anne-Claire Bijmolt
Fit4Life sportschool Den Dolder

“Speciaal voor 
eenzame ouderen 
die moeite hebben 
met de digitalise-
ring geef ik, met 
steun van de 
gemeente en de 
senioren vereni-
gingen KBO- 
PCOB-ASZ, gratis 
iPad-cursussen. Ik 
vind het geweldig 
om ouderen 
wegwijs te maken 
in de digitale 

wereld. Door corona is dit nu niet mogelijk. Mijn vingers 
jeuken om de tachtig senioren die inmiddels op de 
wachtlijst staan weer de iPad-cursus te geven.” 

Peter van der Arend
Teamleider iPad team Zeist 

“Deze periode gebruik ik mijn tijd 
en energie vooral om met mini- 

male middelen te inves-
teren in mijn bedrijf. 
In de hoop dat het zich 
straks terugbetaalt. 
Zojuist heb ik twee 
nieuwe pannenkoeken-
barretjes gebouwd 
samen met mijn buur-
man. Het goede nieuws 
is dat ik de barretjes  
nu al kan inzetten. 
Hoe gaaf is dat?”

Bram van Helmondt
Eigenaar  
Bram’s Pannenkoeken

“Wie hoopt op God krijgt nieuwe kracht, staat er 
in de Bijbel. Kracht hebben we nodig in deze tijd. 

Kracht om te leven, zodat we 
stevig staan en kunnen uitreiken 
naar anderen. Als Evangelie 
Gemeente Zeist moedigen we 
elkaar hierin aan. Zo geven we 
geloof, hoop en liefde van Jezus 
door. Van harte welkom om je 
aan te sluiten via EGZeist.nl.”

Karin Wallenburg-Hijink
Lid Evangelie Gemeente Zeist

“In deze lastige periode 
hebben mensen vaak het 
gevoel dat ze stil staan. Mijn 
collega Frank Korting en ik 
hopen dat iedereen in bewe-
ging komt. Dat men nieuwe 
kansen aangrijpt en daar 
creatief en flexibel mee 
omgaat. En deze kansen met volle overtuiging  
en in goede gezondheid zal benutten.”

Yentl Methorst
Tennisleraar One2tennis and beyond

blijven


