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“Al een jaar staan alle 
muzikale activiteiten 
rond het Koninklijk 
Zeister Harmonie 
Muziekgezelschap stil. 
En juist nu, rond  
Koningsdag, Doden-
herdenking en Bevrij-
dingsdag, is dat extra 
pijnlijk.
Dat we als orkest nu 
weer geen bijdrage 
kunnen leveren aan het 
vieren van de feesten 
die symbool staan voor onze vrijheid, is echt een gemis.
Desondanks mogen we blij zijn dat we deze dagen (welis-
waar in lockdown) toch in vrijheid mogen beleven!”

Hans Vijge
Lid Koninklijke Zeister Harmonie Muziekgezelschap

“Ik ben blij dat ik twee keer per week lekker mag 
dansen bij de balletschool. Gelukkig mag dit sinds 
een paar weken weer 
buiten, want via Zoom is 
het toch iets minder 
leuk. Ik vind het ook 
heel fijn dat ik naar 
school mag en lekker 
kan spelen met mijn 
vriendinnen.”

Eva Goldsweer
Leerling Balletschool  
Olga van Koningsbrugge

 “Al ruim 40 jaar werk ik 
met veel plezier voor 
Remia in Den Dolder. 
Dagelijks fiets ik van 
Couwenhoven naar mijn 
werk. Dit zorgt er onder 
andere voor dat ik 
nauwelijks beperkingen 
ervaar in deze tijd. 
Ondanks de maatregelen voel ik me toch vrij.  
Ook omdat het vooruitzicht van deze pandemie  
van tijdelijke aard is.”

Gerard Agricola
Chef proces Remia

“Als ik aan vrijheid denk dan denk ik aan 
Bevrijdingsdag! Op die dag vieren we onze 
vrijheid in alle opzichten. Corona maakt ons 
weer heel bewust hoe belangrijk vrijheid is. 
Vrij om te kunnen doen en laten waar je zelf 

en je dierbaren blij en 
gelukkig van worden. 
Samen leven en laten 
leven!”

Marieke van der Kooi
Plaatsvervangend 
vestigingsdirecteur en 
kwaliteitsadviseur Zorg 
bij Alliantus Oud Seyst

“Ik denk dat we allemaal onze emoties het liefst vrij 
willen laten stromen, zonder beperkingen. Want als 

je vrij bent, ben je 
gelukkig. Ik hoop 
dat de crisis zo 
snel mogelijk zal 
eindigen en dat 
het leven weer 
normaal wordt.”

Mehmet Karagöz
MK Kapsalon

“Wat mis ik het echte 
contact met de men- 
sen. Ik vind het erg 
afstandelijk allemaal. 
Ook al die regeltjes 
ervaar ik als een 
vrijheidsbeperking. 

Ik kijk uit naar lesgeven zonder mondkapje en  
op zondag een stukje motorrijden. En na afloop 
gezellig met elkaar op een terrasje genieten.  
Dat is voor mij vrijheid.”

Peter Servaas
Eigenaar Auto- en motorrijschool Servaas

“Vrijheid betekent voor  
mij het besef dat je van elke 
dag iets moois kan maken. 
Zelfs in deze tijd van maat-
regelen kunnen we fietsen, 
wandelen en van de natuur 
genieten. Het idee van 
Happy Stones/ Keitof (er zijn 
meer Faceboekgroepen) 
vind ik daarom zo leuk.  
Op de ene wandeling ver- 

zamel ik stenen, die ik op een volgende wande-
ling weer ‘vrij’ laat. Zo kunnen anderen er ook 
blij van worden.”

Suzan Schouten
Creatieve natuurliefhebber

“Naastenliefde.  
De liefde voor een 
medemens. Dat was 
de drijfveer van 
velen destijds.  
En die naastenliefde 
leidt tot een opgave. Tot een plicht.  
Om er gewoon aan te beginnen.  
In stilte. In alle bescheidenheid.  
Zo werk ik aan vrede en vrijheid.”  
Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

“Vrijheid betekent voor mij doen waar je hart 
ligt en waar je blij van wordt. Die vrijheid ervaar 
ik pas sinds ik mijn eigen hondenuitlaatservice 

ben begonnen. Wat een 
feestje om in de bossen 
te genieten van blije 
honden die in vrijheid 
kunnen ravotten.  
En te zien hoe de pups 
iedere keer weer mooie 
stapjes vooruit maken 
tijdens de individuele  
wandelingen die ik met 
ze doe.”

Susanne Borman
Eigenaresse Uitlaatservice 
Luna

“Vrijheid is voor mij: 
Kunnen zijn wie je bent. 
Kunnen zeggen wat je 
vindt. Kunnen gaan en 
staan waar je wilt. Met 
respect voor anderen en 
onze planeet.
Door corona zijn we 
minder vrij dan we 
gewend zijn. Dat is 
lastig, maar nodig. 
Ik vind het belangrijk 
dat de overheid blijft kijken hoe onze vrijheid 
zo min mogelijk wordt beperkt.”

Marieke Exler 
Medewerker Rechtswinkel Zeist  
(geopend op afspraak en telefonisch)

“Wij zijn blij dat we al sinds het 
begin van de crisis de vrijheid 
hebben om open te zijn. 
Gelukkig zijn onze collega 
ondernemers inmiddels ook 
allemaal weer open. Dat maakt 
het een stuk gezelliger in de 
winkelstraat. Even een leuk 
praatje met de klanten en 
mede-ondernemers is in deze 
tijd erg belangrijk. Gelukkig is 
daar ook tijd voor.” 

Leonie en Paul van Zonneveld
Dierenspeciaalzaak van Zonneveld

“Iedereen – vooral kinderen – heeft altijd 
de vrijheid om buiten te spelen. Onze 
dochter heeft de leeftijd 
dat zo’n glijbaan al voor 
uren plezier zorgt.   
Ik moedig iedereen aan 
om van de mooie omge-
ving van Zeist te genieten 
en er soms bij stil te staan 
dat dit in alle vrijheid kan. 
Blijf in beweging!”   
Michel Hofstede
Buurtsportcoach  
Sportief Zeist

”Wandelen, mountainbiken, zingen in de kerk, 
familieverjaardagen en fysiek afspreken met vrien-
den. Anderhalf jaar geleden zou ik enkele van deze 
antwoorden niet hebben gegeven op de vraag wat 
vrijheid betekent. Maar nu wel. Mijn vrijheid wordt 
flink beperkt. Maar er staat wat tegenover: de ge-
zondheid van dierbaren, zoals mijn ouders, oma  
en onbekenden. 
Dat was de opgave 
van mijn vrijheid 
waard.”

Pieter-Jan de Jong
Buitengewoon raads-
lid ChristenUnie/SGP

“De verhalen 
van mijn vader 
over de Spaanse 
griep, waarin hij 
zijn broer zag 

sterven, staan nog diep in mijn geheugen gegrift.  
Ook toen verloren we dierbaren en waren de mogelijk-
heden om elkaar te zien beperkt. Gelukkig hebben we 
door de techniek nu veel meer opties om contact te 
houden. Maar echte vrijheid is voor mij toch om me 
fysiek vrij te bewegen naar mijn kinderen, familie en 
vrienden en hun warmte en nabijheid te ervaren.”

Jan Scherphuis
Belangenvereniging Den Dolder Comité 4/5 mei

                          Corona raakt ons allemaal.   

                       Het is geen gemakkelijke 

                      tijd. De maatregelen vragen 

                   soms het uiterste van ons.  

           Laten we ondanks dat ook onze 

     vrijheid vieren. Laten we optimis-

tisch zijn, ons vrij voelen en elkaar 

blijven helpen waar dat mogelijk is.

Wij


