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Zeist in Coronatijd
  Wethouder Marcel Fluitman bezoekt de vaccinatielocatie

  Raadslid aan het woord

“We geloven allemaal in hetzelfde doel”
Dagcoördinator Gemma is ‘behangen’ 
met portofoons en telefoons. Voor 
deze ontmoeting komt ze net uit  
een veiligheidsoverleg gesneld.  
Haar roots liggen in de evenementen
branche. Sinds april werkt ze bij de 
GGD Regio Utrecht, nu in de vacci
natielocatie in sporthal Dijnselburg. 
“Ook een organisatorische baan, 
maar dan zonder muziek, en mét 
vaccinacties.”

De vaccinatielocatie is van 8 tot 20 uur 
open. Dagelijks worden er een kleine 
400 prikken gezet. Voor medische  
vragen zijn er gespecialiseerde artsen 
aanwezig. Gemma vertelt: “Tot nu toe 
vaccineren we de meest kwetsbaren  
en mensen met een medische indicatie. 
Binnenkort starten we met de grote 
groep 18-60 jarigen. Elke dag krijgt een 
geboortejaar de uitnodiging op de mat. 
Het zal nu vlot gaan. Mits de voorraad 
vaccins voldoende is. Er zit nu soms nog 
medisch personeel op de reservebank 
te wachten. We staan allemaal te  
trappelen voor de grote operatie.”

Karst Schuring (PvdA):

“Even een stapje terug doen”
Ik blijf steun geven aan mensen  
met een klein inkomen en mensen 
met problemen. En ik blijf het werk 
van de gemeente controleren.
– Karst Schuring

  Burgemeester Koos Janssen bezoekt Stichting Met je hart

“Lach naar jezelf in de spiegel”
Het is al even geleden dat ik bijpraatte 
met deelnemers van Stichting Met je 
hart. Vanwege de coronamaatregelen 
werden de ontmoetingen steeds ver
plaatst. Maar dit keer heb ik een warm 
gesprek met Hilda (79) en Elzelien (76) 
en organisatoren Neeltje Voskuyl  
en Renske Mulder. Bij Neeltje aan de 
keukentafel.

“Het gaat z’n gangetje”, vertelt Hilda.  
“Ik vermaak me wel met creatieve dingen, 
zoals foto’s en filmpjes bewerken. Maar er 
zijn dagen dat ik de deur niet uitkom.  
Dan heb ik gewoon geen zin om me aan 
te kleden en de rollator te pakken. Ik denk 
dan ‘laat de wereld maar gaan’. Ik wéét dat 
dat niet goed is. Vroeger zei ik tegen mijn 
moeder: ‘Kijk in de spiegel en lach naar je 
zelf, ik ben d’r nog!’ Dat moet ik zelf eigen-
lijk ook doen.”

Elzelien benadrukt dat je jezelf moet 
oppeppen en impulsen nodig hebt.  
“Ik ben wel eens een paar dagen achter 
elkaar alleen, maar stap dan toch weer op 
de fiets, of ga langs bij mijn buren. Mijn 
man is 5,5 jaar geleden overleden. In het 

begin was het heel moeilijk. Toch moet je 
flink blijven en het zelf doen.”

De Stichting Met je hart in Zeist telt zo’n 
40 deelnemers. “Zeker in coronatijd is het 
belangrijk om de mensen te blijven con-
tacten”, vertelt Renske. “Ook appen de 
deelnemers onderling veel. En ze helpen 
elkaar, bijvoorbeeld in de tuin. De horeca 
sponsort de gezamenlijke etentjes, het 
oorspronkelijke concept van de stichting. 
Maar de restaurants hebben het nu ook 
lastig. Toch blijven sommige restaurants 
ook in deze coronatijd sponsoren. Dus 
dan bezorgen we de maaltijden gewoon 
bij de mensen. En op derde kerstdag 
heeft Elzelien bij ons thuis gegeten.” 
Beide dames zijn inmiddels gevaccineerd. 
Zodra de horeca weer opengaat, gaat de 
stichting weer activiteiten organiseren. 
Neeltje: “Het concept is zo betekenisvol 
voor de ouderen. Met hun eigen ‘tafel’ 
kunnen ze de mooie en soms lastige  
dingen van het leven een beetje delen.” 

Ik vind het bijzonder dat deze mensen zo 
openhartig zijn over hun ervaringen en 
zorgen. Hun wilskracht inspireert…

Er gaan veel onwaarheden rond over  
de vaccins. Mensen denken dat er  
vaccins over zijn, die zomaar toege-
diend kunnen worden. Of dat je kan 
kiezen voor een merk. Soms ‘promoten’ 
bekende Nederlanders dat zelfs. 
Gemma: “Dat maakt dat we soms men-
sen moeten teleurstellen. Heel verve-
lend, vooral voor hen.” Ze benadrukt het 
belang om je goed te informeren.  
De juiste informatie is te vinden op: 
www.ggdru.nl/corona 

Gemma is de hele dag oproepbaar. 
Tijdens het gesprek komt diverse keren 
via de portofoon een bericht binnen. 
“Maar als het goed loopt, heb ik weinig 
te doen”, lacht ze. De sfeer zit er goed in. 
Gemma: “We geloven allemaal in het-
zelfde doel. De meeste mensen zijn blij 
als ze binnen komen. Sommige oude-
ren kwamen zelfs in driedelig pak hun 
prik halen. Die zijn zo opgelucht dat  
ze met het vaccin eindelijk weer wat 
vrijheid krijgen. Daar doen we het voor.”

“De lockdown duurt lang. Sinds maart 2020 werk  
ik al thuis. Dat heeft voordelen, zoals tussendoor  
de was doen en het nabije koffieapparaat. Maar het 
heeft ook nadelen, zoals de vele videovergade-
ringen en weinig ontspannende momenten. 

Mijn werk voor het COA is heel druk, ik moet mijn 
huishouden regelen en er zijn voor mijn dochter 
Hanna. Daarnaast vraagt het raadslidmaatschap 
met veel vergaderingen over belangrijke voor-
stellen voor Zeist veel energie. En die energie heb  
ik op het moment onvoldoende om deze taken  
blijvend goed te kunnen vervullen. De lockdown 
gaf me daarbij het laatste zetje.

Daarom heb ik besloten na 19 jaar mijn raadslid-
maatschap in de gemeenteraad van Zeist namens 
de PvdA te beëindigen. Ik moet me enige tijd op 
een lager niveau hervinden en een nieuwe balans 

V.l.n.r.: burgemeester Koos Janssen, Elzelien, Neeltje Voskuyl en Hilda

vinden tussen mijn werk, thuis en de gemeente-
politiek in Zeist.

Wilma Breddels is bereid gevonden mij namens  
de PvdA als raadslid te vervangen. Ik zal haar  
steunen vanuit de rol van buitengewoon raadslid.

Ik blijf steun geven aan mensen met een klein  
inkomen en mensen met problemen. En ik blijf  
het werk van de gemeente controleren. Dank voor 
jullie jarenlange steun. Ik ben nog niet weg, maar 
doe even stapje terug.”

Dagcoördinator Gemma in gesprek met wethouder Marcel Fluitman.

Karst Schuring werd tijdens zijn laatste raadsvergadering  
op 18 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Ook ontving hij de Floris Veenendaal trofee voor zijn rol  
als verbinder binnen en buiten de raad.


