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Zeist
“Vrij zijn en je vrij voelen, dat is vakantie voor mij.
Thuis, in Nederland of elders, vakantie vier je in
deze situatie voorzichtig,
op je eigen manier. Ik wens
alle mensen een fijne
zomer toe.”

Martijn Hartman-Maatman
Voorzitter Austerlitz Belang

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

“We zijn bekroond tot sportclub van het jaar 2021.
Met name omdat we zoveel activiteiten hebben
georganiseerd tijdens de
coronaperiode, waaronder
buitenlessen, challenges voor
kinderen en online lessen.
Het was een pittig jaar en ik
heb 200% gegeven. Nu ga ik
lekker bijkomen; in Italië met
mijn vriendin op de camping.
Dan kunnen we straks weer
volle bak aan de slag.”

“Vakantie betekent
rust, blijdschap en
uitrusten. Na een
heel jaar werken
komen we met een
vakantie tot rust en
kunnen we onszelf
ontplooien door
nieuwe ervaringen
op te doen. Ook
is vakantie een
mogelijkheid om
familie en vrienden
op te zoeken die we
lang hebben gemist. Zo kunnen we onszelf
opladen om er weer tegen aan te gaan!”

“Dit jaar ga ik heerlijk met mijn kinderen en de hond naar
een hutje op de Drentse hei. Even lekker chillen en alles
uitzetten. Daarnaast
start ik dit seizoen met
nog een bedrijf, en wel
met Flying Fish Foils. De
efoilschool voor iedereen
die eens wil efoilen. Een
nieuwe rage waarbij je
met een elektrisch
aangedreven surfplank
boven het water zweeft.”

Wouter Cirkel
Eigenaar Sport Dojo Otoshi
Judo Club Zeist

Mutlu Ardag
Secretaris Eyup Sultan moskee Zeist

“Het even iets rustiger
aandoen, genieten van
lekkere drankjes en
goed eten, geserveerd
met een flinke portie
gezelligheid. Dat is
voor mij vakantie!
Dat proberen we hier
bij Pandarve ook te
creëren; het ultieme
vakantiegevoel. Door
verfrissende cocktails
te shaken en lekkere
daghappen te serveren
op een heerlijk groen terras, om van te genieten op de
warme zomeravonden…”

“Het afgelopen
anderhalf jaar ben ik
slechts één week vrij
geweest door corona.
Ik kijk dan ook uit naar
een weekje vakantie in
het buitenland en naar
een ‘staycation’ met
mijn dochtertje. We
gaan sowieso lekker
babyccino’s drinken
op het terras en naar het
nijntje museum.
Gelukkig is er weer
zoveel te beleven. Zo
ook in theater Figi. Vanaf 16 juli is er iedere vrijdag en
zaterdag een comedyvoorstelling. Voor tickets kijk op
figi.nl/theater.”
Victoria Ruijs
Directeur Hotel Theater Figi Zeist

“Mensen vanuit de
moskeegemeenschap met
nauwe familiebanden in
Marokko spreken nog
steeds over ‘naar huis
gaan’ wanneer ze het
hebben over vakantie.
De jongere generaties
kiezen voor een ‘echte’
vakantie naar populaire
bestemmingen als Turkije
en Spanje. In deze tijden
zijn mensen voorzichtiger
om ‘naar huis te gaan’ of
om op vakantie te gaan. Heel veel mensen genieten dan ook
van de mooie plekken dichter bij huis, het echte thuis: Zeist.”

Daisy Klein
Leidinggevende bediening Eetcafé Pandarve

Aziz Kaouass
Vrijwilliger moskee De Clomp

“De zomer betekent voor onze gemeente normaal gesproken
dat activiteiten op een laag pitje staan. Maar u weet, niks was
meer normaal. Nu de versoepelingen toenemen, is er juist
weer wat meer leven in de
brouwerij. We mogen elkaar
weer ontmoeten en we
kunnen onze creativiteit
weer laten stromen. Het
voelt meer als het einde
van een veel te lange
vakantie, eindelijk!
Doet u met ons mee?”
Maaike de Jong
Predikant Doopsgezinde
Gemeente Zeist
doopsgezindegemeentezeist.nl

Antoinette van Dijck
Wijkmanager Zeist-West

“Na mijn eindexamen was ik direct al vrij. Daarom heb ik nu al meer
dan een maand vakantie. Veel vrienden hadden een examenreis
gepland, maar die waren
meestal geannuleerd.
Gelukkig vind ik het fijn
om gewoon thuis te blijven
in een vakantie. Je kan hier
nog steeds veel leuke dingen
doen of lekker niks doen. Ik
verheug me erop om na de
zomer Informatica te gaan
studeren in Leiden.”
Joris Rijnfrank
Geslaagd!! VWO bij KSG de Breul

“Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacantia. Dat staat
voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor mij betekent het alle
aandacht voor mijn gezin, zonder
verplichtingen. Ik hoop van harte
dat iedereen kan genieten van zijn
welverdiende vakantie en daarbij
oog houdt voor de 1,5 meter
maatregel. Het zou vreselijk zonde
zijn als wij straks een grote stap
terug moeten doen. Want ik zie
dat veel mensen ‘vergeten’ dat
de volksgezondheid nog steeds
in het geding is.”
Priscilla de Vries
Teamchef Politie

“Vakantie is voor mij en mijn gezin totale ontspanning. Zeist
is prachtig, maar ik kijk uit naar even een andere omgeving. We
gaan naar kleine campings in Frankrijk: verse croissants en veel
zwemmen. Het cliché is waar:
als de jongens lekker spelen,
hebben wij ook rust. En als
ik dan ook nog aan een boek
toekom, ben ik helemaal
gelukkig!”

“Het dag in dag uit naar school gaan zorgt ervoor dat
kinderen aandacht en concentratie krijgen om te leren
en zich te ontwikkelen. Dat was het afgelopen jaar moeilijk
door de lockdowns. De zomervakantie is erg fijn, omdat die
een mooie reset biedt om straks het schooljaar weer fris te
kunnen beginnen. Fijne zomer allemaal, we zien elkaar weer
op Het Spoor!”

Elles Diepeveen
Public Affairs Manager PGGM

Margo Foppen
Schoolleider
WereldKidz
Het Spoor
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Annet Meeuws
Teamleider VluchtelingenWerk
Zeist
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Sietske Bunge
Raadslid D66
“Voor mij voelt het alsof ik deze zomer een heel raar jaar ga
afsluiten, zowel zakelijk met VluchtelingenWerk als privé.
We hebben gedaan wat mogelijk was en gaan het goede
uit deze periode behouden.
Zoals ons improvisatie
vermogen en onze
flexibiliteit, maar ook de
andere manieren van contact
hebben, via WhatsApp
bijvoorbeeld. Gelukkig
mag er nu meer en is het
extra genieten om erop uit
te gaan. Dit jaar wordt het
met de auto naar Corsica!”
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Corona raakt ons allemaal. Het is nodig
voorzichtig te zijn, want de situatie is
nog steeds kwetsbaar. Vaccineren en
testen blijven belangrijk. Gelukkig
ontstaat ook ruimte om vooruit te
kijken en zelfs weer van vakantietijd te
genieten. Thuis, in eigen land of in het
buitenland. Wat zijn jouw plannen deze
zomer en wat betekent vakantie voor
jou in deze tijd?”

“Vakantie in deze tijd is
voor mij vooral ontspannen,
bijkomen en weer opladen
voor de komende maanden.
Even niet vroeg opstaan.
Even niet het gevoel van
deadlines en zaken die
moeten. Maar lekker de
dingen doen waar ik normaal
niet aan toekom. Ook ga ik
samen met mijn partner van
alles ondernemen. Zeker in
coronatijd is het belangrijk dat we goed uitrusten, vrienden
en familie weer opzoeken en beseffen dat we het best goed
hebben met elkaar in dit mooie land.”

betekent

vakantietijd
Fotografie: Daniël Niessen

Wil jij ook een keer in
deze rubriek staan
met een wens, een
bijzondere ervaring
of idee, ontstaan in
coronatijd? Laat het ons
weten en stuur een mail
naar zeist@zeist.nl

voor

jou?
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Samen

“De zomer is voor mij een fijne periode om even
los te komen van alle drukte en beslommeringen.
Zeker nu de coronamaatregelen versoepeld zijn.
Veel van de bewoners van
Zeist-West ervaren dit ook
zo. Sommigen gaan lekker
op vakantie met het gezin
en anderen zijn blij dat zij
eindelijk hun familie in het
buitenland weer mogen
zien. Wat het ook wordt, ik
wens iedereen een hele fijne
en gezonde zomer toe!”

