Zeist in Coronatijd
In deze bijzondere tijd treft u tweewekelijks in de Nieuwsbode en Stadspers een speciale pagina van de gemeente Zeist.
Met berichten vanuit het college van burgemeester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.
Koos Janssen bezoekt Tuinderij Uit de Kluiten

Uit de Kluiten
Op de Willem Arntszhoeve in Den
Dolder ligt een verborgen pareltje:
Tuinderij Uit de Kluiten. Een prachtige
plek voor vrijwilligers, bewoners
en cliënten om elkaar te ontmoeten.
Marian Kesler en haar dochter Joanne
van Winsen startten dit initiatief een
jaar geleden om de band tussen het
dorp en de WA-Hoeve te versterken.
Op een zonovergoten vrijdagochtend
ga ik er op de koffie.
Rachida, Sarah en Fatma wonen aan
de overkant, bij Reinaerde. Ze hebben
zich speciaal voor onze ontmoeting
heel mooi aangekleed. Sarah verzamelt

sieraden en draagt de ringen van haar
oma. Fatma heeft een kleurige bloem
in haar haren. Ze komen hier vaak om
de geitjes te aaien en de kuikentjes te
bekijken. Op haar verjaardag mocht
Fatma de geiten melken, vertelt ze trots.
Ze is gek op de dieren. “Maar ook op de
mensen!” roept ze uit. Ook Siet, eveneens bewoner bij Reinaerde, is graag
bij de dieren. Hij geeft me een uitgebreide
rondleiding. Ze krijgen allemaal biologisch
voer, daarom groeien ze zo hard. Gans
Rosie houdt de roofvogels op afstand
door haar vleugels wijd te spreiden,
legt hij uit.
Naast geiten, kippen, hanen en ganzen
zijn er op de tuinderij een bloementuin,

een groentekas en een moestuin
te vinden. Joanne: “We kweken hier
onder meer boerenkool, spitskool,
palmkool maar ook courgettes,
pompoenen, bietjes, sla, andijvie en
boontjes. En er staan fruitboompjes,
zoals kersen en hazelaars. In de
groentekas kweken we onder meer
paprika’s, tomaten en aubergines.
Sinds kort hebben we er dieren
bij om de cirkel rond te maken.
De mensen vinden het heel fijn
om voor de dieren te zorgen.”
Robbie is cliënt bij Fivoor. Hij heeft
het kippenhok gemaakt. Hij is gewend
om zwaar en fysiek werk te doen, het
geeft hem veel voldoening. “Voor mij
is het werk op de tuinderij een stap
in de goede richting”, vertelt hij heel
open. “Ik heb geen geheimen meer.
Ik ben al drie jaar helemaal clean. Ik
zou dit werk wel altijd willen blijven
doen, maar het is nog niet duidelijk
wanneer zoiets weer zou kunnen.”
Marian en Joanne noemen Robbie
in elk geval een ‘top-vrijwilliger’.
Het is een gezellige sfeer op de tuinderij.
De mensen zijn allemaal verschillend
en dat maakt het zo rijk. Als lid van een
tuindersfamilie ben ook ik dol op de
natuur. Hier moeten we zuinig op zijn.
Van dit verborgen pareltje mag nog
meer genoten worden!

Wethouder Marcel Fluitman praat bij in Café Bommel

“Kruispunt van
de samenleving”
“De mensen zijn niet meer te
houden. Iedereen wil elkaar weer
zo graag ontmoeten. Het is wel
moeilijk om te zorgen dat iedereen
zich aan de regels houdt. Soms
is het buiten drukker dan binnen,
doordat het maximum van veertig
gasten is bereikt.” Reiny Westerveld
van café Bommel aan de Steynlaan

praat bij met wethouder Marcel
Fluitman. De afgelopen anderhalf jaar
zijn hem niet in de koude kleren gaan
zitten. Maar Reiny blijft positief.
“We hadden de boel net op de rit, nadat
we de zaak hadden overgenomen, en
toen kwam de lockdown”, vervolgt Reiny.
“Op een zondagavond om 18 uur moesten we ineens de deuren sluiten. Aan
alle kanten zijn we geraakt. De kapsalon
van mijn vrouw moest dicht, de kinderen
konden niet meer naar school, het

sporten lag ineens stil. Maar we zijn
nooit bij de pakken neer gaan zitten.”
Reiny en zijn compagnon Frido Knoester
hebben geen enkel personeelslid
ontslagen. Nulurencontracten hebben
ze bevroren. “Iedereen dacht en hielp
mee om op een creatieve manier
bij de klanten in beeld te blijven. We
organiseerden online bingo’s, hebben
bloemen en gebak rondgebracht en
tegoedbonnen verkocht. We hebben
veel goodwill bij onze klanten,
dat is fijn.”
Toen het café weer open mocht, was
het wel even zoeken. “Ineens moesten
we als gastheer voor politieagent
gaan spelen. Dat is doodvermoeiend
en helemaal niet leuk. En als er een
Boa langskwam om zowel de gasten
als het personeel te controleren,
was die natuurlijk de gebeten hond.

Marcel Fluitman en Reiny Westerveld in Café Bommel
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Gelukkig blijven we altijd in gesprek,
ook met de handhavers. Dat haalt
een hoop druk van de ketel. Goed
ondernemen is een kwestie van je
aan de regels houden én er tegelijkertijd zijn voor elkaar.” Reiny kijkt uit
naar de versoepelingen. “De mensen
willen zo graag weer een biertje
komen drinken. Maar ze komen

Raadslid aan het woord

“Ik wil een lans
breken voor de
jongeren”
– Wilma Breddels

Wilma Breddels (PvdA): “De laatste
anderhalf jaar was het leven
bijna surrealistisch. Velen hebben
dierbaren verloren of zijn zelf ziek
geweest. Maar ook voor degenen
die geluk hadden en gezond bleven
nam het leven van de ene op de
andere dag een geheel nieuwe
wending. Afstand houden, geen
fysieke ontmoetingen meer,
mondkapjes op en een avondklok.
Eenzaamheid onder ouderen
maar ook zeker onder jongeren.
Voor de jongeren zou ik graag
een lans willen breken. Natuurlijk is
het missen van een examenfeest
niet leuk, maar wat mij betreft zijn
er grotere zorgen. De arbeidsmarkt
is via de liberale wind die er in dit land
waait veel te flexibel geworden. Een
vast contract is bijna een luxe maar
nog schrijnender is het gebrek aan
woningen. De wachtlijsten zijn veel
te lang en kopen is met deze prijzen
alleen nog maar weggelegd voor
diegenen die een dubbel inkomen
en een vast contract hebben.
Zeist heeft daarom duizenden
woningen nodig en wat de PvdA
betreft gaan die er ook komen. In
eerste instantie op inbreidingslocaties.
Leegstaande panden kunnen worden
omgebouwd tot woonruimtes waarvoor
een maximum huurprijs gaat gelden.
Immers, het kan niet de bedoeling zijn
dat institutionele beleggers er enorme
bedragen aan gaan verdienen.
Tenslotte willen we dat er gebouwd
gaat worden bij het stationsgebied.
Flink de hoogte in en met verticale
tuintjes. Het kan mooi, echt!”

hier ook om te darten, te klaverjassen,
te curlen. We hopen straks weer
optredens te kunnen verzorgen en
de ruimte achter de kroeg te kunnen
verhuren voor feestjes. Het café is toch
een kruispunt van de samenleving.”

www.zeist.nl/coronavirus

