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Zeist in Coronatijd
  Twee kerken zetten de deuren open 

  Burgemeester Koos Janssen op de koffie op Beukbergen 

  Vaccinatie zonder afspraak 

Dag van omkijken
Roel Bosch, NoorderLichtgemeente: 
“Sinds Covid-19 ons kwam bezoeken 
zijn we anderhalf jaar verder. Lang-
zamerhand kunnen de deuren verder 
open gaan. We ontmoeten elkaar  
wat gemakkelijker, en willen vooruit.  

Toch is het goed om ook achterom  
te kijken. Er is veel gebeurd. We  
hebben mensen verloren. Misschien 
een familielid, collega, buur, mensen 
die we kenden van onderweg, of uit  
de winkel. Mensen hebben gezond-
heid verloren, zijn een stuk van hun 
veerkracht kwijtgeraakt. Voor sommigen 
eiste corona haar tol. Anderen hadden  
pijn van het lang alleen zijn en van 
herinneringen die boven kwamen.
We nodigen u uit om de tijd en de 
ruimte te nemen om hierbij stil te  
staan. Twee kerken in Zeist zetten 
daarvoor de deuren open, voor 
iedereen uit de omgeving. U kunt  
stil zijn in de kerk of kerktuin, een  
kaars aansteken, bidden, luisteren  
naar muziek, uw ervaring delen  
met wie daar voor open staat  
en vragen om gebed of een zegen.”

  Raadslid aan het woord

Freerk André de la Porte (D66)
“Bijna was het gelukt om in juli het 
raadseizoen 2020-2021, zoals ieder  
jaar, af te sluiten met een informele 
bijeenkomst met onze wethouders, 
ambtenaren en raadsleden. Een  
paar dagen voor het evenement  
werd duidelijk dat dit niet mogelijk 
was vanwege het oplopende aantal 
coronabesmettingen. Het zou de  
eerste gelegenheid zijn geweest  
na 15 maanden om elkaar na alle 
digitale bijeenkomsten weer fysiek  
te ontmoeten.  

Voor de start in september moeten we 
afwachten hoe we met corona uit deze 
zomer gaan komen. Ik hoop dat we weer 
op pad kunnen gaan om onze inwoners 
persoonlijk te spreken. Mijn aandachts-
gebieden namens D66 zijn Ruimtelijke 
Ordening, mobiliteit en burgerparticipatie, 
onderwerpen die zich vanaf een beeld-
scherm een stuk minder goed lenen  
voor een goede afweging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf gaan kijken, met betrokkenen praten 
en overleggen, dat werkt uiteindelijk toch 
het prettigst. Onderwerpen die de komende 
periode mijn aandacht hebben zijn 
veilige fietsverbindingen en de 
voorbereidingen op de invoering van  

de Omgevingswet, naast een aantal 
belangrijke RO-onderwerpen zoals het 
project Nieuwe verbindingen Den Dolder, 
de komst van de Politieacademie, het 
Centrumgebied Zeist (verkeersveiligheid 
en inrichting Voorheuvel), de WA-hoeve 
Den Dolder, de gebiedsvisies Dijnselburg 
en Huis ter Heide Zuid.  

Kortom, ik kan niet wachten totdat  
we weer fysiek in de raadzaal onze 
vergaderingen hebben en ook weer 
echte, persoonlijke gesprekken kunnen 
voeren in de kernen van Zeist. Ik hoop  
u snel weer te ontmoeten!”

U bent van harte welkom op zaterdag-
middag 4 september tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur:

NoorderLichtkerk, Bergweg 92b
De kerkzaal is open voor ontmoeting  
en stilte. En drie keer een half uur:
•   13.30 eenvoudige viering, waarin 

namen genoemd kunnen worden;
•    14.30 de Young Vocals zingen  

liederen met inhoud en troost;
•    15.30 Thera Klaassen speelt piano- 

muziek die ruimte schept.
De stiltekapel staat de hele dag open.

Doopsgezinde kerk,  
Pauw van Wieldrechtlaan 29A
U bent welkom in de kerk om een 
kaarsje aan te steken, voor gebed,  
of simpel voor stilte. De tuin is  
toegankelijk voor een meditatieve 
wandeling, een gesprek, een luisterend 
oor of gewoon om te genieten van  
de prachtige bloemen. 

“Ik dacht: Het duurt 
jaren voordat we  
uit de blubber zijn”
Warm word ik ontvangen bij Franca, 
voorzitter van bewonerscommissie 
Beukbergen. Haar kleindochter van 
bijna vier speelt met Lego aan de 
grote eettafel. Met een kop koffie  
en slagroomgebak praten we bij  
over de coronatijd. En over het leven 
op het vernieuwde woonwagencen-
trum in Huis ter Heide. Dochter Rowela: 
“Toen we vijftien jaar geleden aan  
de herinrichting van Beukbergen  
begonnen, dacht ik ‘Hoe krijgen ze  
het allemaal opgelost? Het gaat wel 
dertig jaar duren voordat we uit de 
blubber zijn!’ Maar nu is het zo mooi. 
Ik kan me niet meer indenken hoe  
het vroeger was.” 

Rowela is heel gelukkig op Beukbergen: 
“Beukbergen wordt goed onderhouden
en het is superbelangrijk dat we het zelf 

ook netjes houden. Ik heb heel even  
in Zeist gewoond, maar wil graag dat  
ook mijn kinderen - net als ik - hier op- 
groeien. Het is hier zo veilig voor hen.” 
Ook op Beukbergen is corona een zorg.  
“Gelukkig is zo’n 90% van de mensen hier 
gevaccineerd”, weet Franca. “Dat geeft 
wel meer vrijheid. Het maakt dit soort 
bezoekjes ook weer makkelijker.” 

In tegenstelling tot andere woon-
wagencentra in Nederland is 
Beukbergen uitgebreid van 160  
naar 220 standplaatsen. Er zijn  
vaste woningen gekomen en senioren-
woningen. De brandveiligheid en de 
infrastructuur zijn enorm verbeterd.  
Ik ben benieuwd of Franca nog dromen 
heeft voor Beukbergen. “We zijn de 
mogelijkheden aan het verkennen  
voor ouderenzorg, een soort woon- 
groep. Zoiets als Austerlitz Zorgt.  
Austerlitz is ook zo’n hechte  
gemeenschap.”
 
“Op zondag komen weleens hele 
gezinnen een kijkje nemen. Ze blijven 

maar rondjes fietsen, want ze kunnen  
de uitgang niet meer vinden”, lacht 
Franca. “Laatst stapte er zo’n zes of  
zeven kinderen uit een busje van een 
kinderdagverblijf. Ze kwamen spelen  
in de openbare speeltuin. En soms zitten 
mensen hun maaltijd van McDonald’s  
te eten aan de Beukbergenlaan. We  
zijn trots. Beukbergen is een gewone  
wijk geworden, mét behoud van het 
bijzondere karakter.”

Meer informatie bij ds Roel Bosch,  
r.bosch@noorderlichtgemeente.nl of  
Maaike de Jong, maaike.dejong@doopsgezind.nl.

Vrije inloop  
voor eerste prik 
Sinds 2 augustus kunt u zonder  
afspraak op alle vaste vaccinatie-
locaties van de GGD gevaccineerd 
worden tussen 9.00 en 17.00 uur.  
 
Dat geldt voor iedereen die nog geen 
vaccinatie heeft gehad en nog geen 
afspraak heeft gemaakt. Als u langs- 
komt voor een vaccinatie, dan wordt  
de afspraak voor de tweede prik direct 
voor u ingepland. 

In Zeist kunt u zonder afspraak terecht  
tot en met 29 augustus, dagelijks  
van 9.00 tot 17.00 uur in sporthal 
Dijnselburg (Badmeester Schenkpad 2).
 
Let op: 
• Op dinsdag 17, donderdag 19,  

vrijdag 20 en zondag 22 augustus  
is locatie Zeist gesloten.

• Na 30 september is locatie Zeist  
gesloten. De tweede prik kan op een 
andere locatie worden ingepland.

www.ggdru.nl/corona

“Ik kan niet wachten totdat  
we weer echte, persoonlijke 
gesprekken kunnen voeren  
in de kernen van Zeist”
- Freerk André de la Porte 
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