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Samen 
Zeist 

zijn wij 
“Het lijkt erop dat we corona steeds meer 
onder controle krijgen. We gaan de goede 
kant uit. Maar we zijn er nog niet. We 
vroegen een aantal Zeistenaren hoe het 
hen na een roerig anderhalf jaar nu 
vergaat. En ook hoe zij de toekomst zien.

“Helaas ging vanwege corona  
de AMREF Flying Doctors 
mountainbiketocht in Malawi 
deze maand niet door. Het is 
verplaatst naar mei 2022. De 
sponsorbedragen die ik al had 
opgehaald zijn bij AMREF en 
waren daar meer dan nodig. Bij 
Healthworks waar ik voorheen 
jarenlang spinninginstructeur 
was, zijn ze na corona gestopt 
met spinninglessen. Hopelijk  
kan ik binnenkort op een andere 
sportschool in de buurt weer 

beginnen. Ondertussen blijf ik wel trainen op de prachtige MTB-
tracks in de buurt. Ik ben me meer dan ooit gaan realiseren hoe 
bevoorrecht we zijn dat we in deze prachtige omgeving wonen.”

Willem de Ruijter
MTB-er en deelnemer Fietschallenge AMREF

“Sinds een paar maanden ben ik samen met een nieuw 
 team gestart bij de Egelantier. Wat een feestje is dat. Net  
zoals de nieuwe terrasoverkapping, het nieuwe meubilair,  
de terrasverwarming, en er komt een nieuwe kaart aan.  
Zodra de anderhalve meter regel wordt afgeschaft, gaan  
we starten met allerlei gezellige evenementen waaronder  
een dansavond en een pub-
quiz. Want iedereen snakt 
inmiddels naar een feestje  
en gezelligheid. En wij zorgen 
daarvoor met het hele team 
van de Egelantier.”

Inger Lunau
Manager  
Eetcafé De Egelantier  
Den Dolder

“Het stemt hoopvol dat we langzaam maar zeker de goede kant 
uitgaan. De coronaperiode vraagt een lange adem van ons allemaal. 
We zijn er echter nog niet en moeten met elkaar alert blijven. Het  

is fijn dat het kabinet  
de maatregelen  
versoepelt. Dat biedt 
ruimte om weer meer  
te ondernemen. Laten 
we verstandig omgaan 
met die ruimte en 
elkaar blijven helpen 
waar dat nodig is.”

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

“Het gaat heel goed met mij en mijn werk. Samen met mijn zus Sandra 
en vader Cees runnen we de buurtsuper en dat is flink aanpoten. Het 
is ook echt drukker geworden sinds corona. Mensen werken meer 
thuis en er is een nieuwe wijk gebouwd hier in Austerlitz. Dit zorgt 
voor meer aanloop. Ook de bestellingen en bezorgingen aan huis voor 

ouderen zijn toegenomen en 
het is lastig om aan personeel 
te komen. Het was natuurlijk 
een vreemde tijd met al die 
regels en kapjes. Ik vrees dat 
het virus in het najaar weer  
wat gaat opspelen, maar ik 
hoop het natuurlijk niet.”

Laura van Dijk
Mede-eigenaar  
Buurtsuper van Dijk Austerlitz

“Inmiddels hebben we in 
Nederland al zo’n 23 miljoen 
prikken gezet en hebben we  
op onze vaccinatielocatie in 
Sporthal Dijnselburg vele 
mensen mogen verwelkomen. 
Eind september stopt de GGD 
op deze locatie. Het vaccineren 
zal dan verdergaan op de al 
bestaande kleinere locaties. 
Sinds de versoepelingen  
kan ik naast mijn werk als 
dagcoördinator ook weer  
als personal trainer mensen  
helpen om aan hun gezond- 
heid te werken. Voor nu en  

in de toekomst zal werken aan ieders gezondheid nog belangrijker 
worden gezien de impact van deze pandemie op onze leefstijl.  
De ervaring die ik tot nu toe bij de GGD heb opgedaan neem ik 
mee in mijn weg naar een gezonde leefstijl.”
 
Sebastiaan van der Wal
Dagcoördinator Vaccinatielocaties GGD regio Utrecht

“Deze zomer konden we weer 
gratis toegankelijke voor-
stellingen organiseren in het 
Slottuintheater. Wat was het 
bijzonder om te merken hoe 
mensen ernaar hunkeren om 
samen muziek en theater te 
ervaren. En wat was het mooi  
om te zien wat theatermakers 
en muzikanten kunnen 
betekenen voor u en mij.  
Een jaar zonder live optredens 
heeft ons geleerd hoe belangrijk 
kunst en cultuur zijn voor  
de samenleving. Laten we hopen dat we volop kunnen blijven 
genieten in de Slottuintheater.”

Hans van Oosterhoudt
Voorzitter Stichting Slottuintheater

“Bij mij is het glas altijd halfvol. Ik vind het prachtig te zien dat 
mensen vindingrijk zijn en dat velen zich prima kunnen aanpassen. 
We kunnen de toekomst samen aan. Laten we vooral de voordelen 
van anders leven en werken behouden. Ik mis in de politiek wel het 
directe contact. Gelukkig mogen we in de campagnetijd weer huis 

aan huis vernemen hoe inwoners 
denken over hun wijk en dorp.  
Met dit persoonlijke contact 
krijg ik ook informatie waarmee  
ik op den duur een beeld van 
ons dorp als geheel kan vormen. 
Dat is voor mijn raadswerk 
onmisbaar.”

Roel van Nieuwstadt
Fractievoorzitter GroenLinks

“Terugkijkend op een heftige periode, gaat het nu goed met mij. 
Mijn mooie bedrijf is weer helemaal open. Ik ben zo blij dat ik weer 
volop klanten kan helpen. Voor 
mij is dat het mooiste wat er is. 
We volgen ook weer nieuwe 
cursussen en ik ben lekker bezig 
met een nieuwe website. Dat 
geeft een boost. Wel vind ik de 
dagen nog wat grillig. Een klant 
of medewerker kan immers zo 
maar ziek zijn en dat zorgt voor 
gaten in de agenda. Ik merk dat 
de angst er bij sommigen nog 
wel in zit. Voor de toekomst 
hoop ik op een eenduidig  
en helder beleid vanuit de 
overheid, zodat de tweespalt 
die in de samenleving is 
ontstaan, afneemt.”

Babette Zandstra
Eigenaar Kapsalon en Schoonheidssalon La Ligne Den Dolder

“Ondanks de vrees voor corona bleven wij redenen en 
uitdagingen bieden om je bed uit te komen. En dat blijven we 
doen. In de gemeente Zeist maken we momenteel met het Bricker 
project van oude Lego weer nieuwe Legosets. We repareren Porsches. 
En in de autogarage demonteren we auto’s en gebruiken we  
de restonderdelen om 
weer nieuwe dingen te 
maken, bijvoorbeeld een 
lamp of kapstok. Bij de 
dagbesteding kun je  
je creativiteit gebruiken  
om mooie toffe dingen  
te maken. Dat geeft 
voldoening, erkenning 
en blije gezichten.  
Daar doen we het voor.” 

Djurre Menges 
Oprichter en begeleider  
de Loods Zorg Den Dolder

“Net als velen heb ik een familielid verloren in deze coronatijd en  
dat heeft me nog meer doen beseffen hoe waardevol en kwetsbaar 
het leven is. Ik denk er ook vaak aan hoe wij als mens het evenwicht 

op aarde verstoren. Hoe zou het 
zijn geweest als we respectvol 
zouden zijn omgegaan met al 
het leven op aarde? Zouden we 
dan ook te maken hebben 
gehad met dodelijke virussen? 
Voor de toekomst hoop ik dat 
we onze verantwoordelijkheid 
nemen en het evenwicht  
herstellen om nog meer leed  
te voorkomen.”

Aziz Kaouass 
Vrijwilliger moskee De Clomp

“We zijn dankbaar dat we, ondanks alle beperkende maatregelen, uitvaarten 
naar wens hebben kunnen vormgeven. Doordat nabestaanden bewust 
moesten kiezen voor afscheid in kleine kring, hebben we juist hele mooie  
en intieme momenten gecreëerd. Ik denk dat wij hier samen met nabestaanden 
goed in zijn geslaagd. Wij zijn als 
uitvaartverzorging meer dan ooit 
veerkrachtig gebleken en in staat 
ons aan te passen waar nodig.  
Die wijze les nemen we graag  
mee voor de toekomst.”

Evert Vink
Mede-eigenaar  
Uitvaartverzorging Van Tellingen

“Ik voel me een bevoorrecht mens, want ik ben fit en gezond én 
thuis gaat het goed. Ook ben ik blij, juist in deze tijd, iets te kunnen 
betekenen voor onder andere de (horeca)ondernemers. Ik ben een 
positief mens en realiseer me dat corona niet weggaat. Sommigen 
zal dit raken, anderen niet. Door de crisis heb ik gezien dat (horeca)
ondernemers het mentaal zwaar hadden, en nog steeds. Maar ook 
boven zichzelf uitstaken. Die kracht, het doorzetten en dat optimisme 
raken mij. Daarnaast zorgde  
de plotselinge rem op het 
ondernemen voor meer 
bezinning, ook bij mij.  
Ik hoop op meer bewust-
zijn, aandacht voor de 
natuur en de wereld 
waarin wij leven. En  
het besef dat niets 
vanzelfsprekend is.”

Thomas Onderwater
Centrummanager Zeist

“Het afgelopen jaar heb ik eindexamen gedaan en ben ik deels geslaagd. 
Momenteel volg ik aan het VAVO Lyceum in Amersfoort nog de vakken 
wiskunde en scheikunde. Het is fijn dat ik de lessen live kan volgen en  
dat ik met iedereen in een lokaal 
kan zitten. Daarnaast heb ik een 
bijbaantje in een supermarkt waar  
ik gelukkig zonder mondkapje kan 
werken. Ik denk dat we in de toekomst 
alles weer kunnen doen, zonder 
maatregelen. En dat we niet snel 
vergeten wat er het afgelopen 
anderhalf jaar gebeurd is.”

Tamar Huijser 
VAVO Lyceum en supermarktmedewerker

“Heel blij ben ik dat we dit najaar ons programma weer kunnen 
uitbreiden met meer bijeenkomsten voor mantelzorgers. Dat is 
nodig, waardevol en gezellig. Want als je zorgt voor je partner,  
een ouder of naaste met een ziekte of beperking, schiet het tijd 

nemen voor jezelf er al snel  
bij in. Zo is er speciaal voor 
mantelzorgers een nieuwe 
wandelgroep in Zeist. Ook 
andere ontmoetingsgroepen  
en het Alzheimercafé gaan  
weer van start en hebben  
plek voor nieuwe deelnemers. 
Samen komen we verder. Voor  
meer informatie kijk op 
mantelzorgzeist.nl.”

Vanessa Houthuizen 
Consulent  
Steunpunt Mantelzorg Zeist

“Ik kijk terug op een bijzondere tijd in groep 8, thuisonderwijs, 
eindtoets, schooladvies… en gelukkig toch nog een mooie
afsluiting zoals het schoolkamp, pretpark en het eindfeest. 
Dankjewel juf Bouchra! Ik hoop dat ieder kind in groep 8 de  
kans krijgt om de basisschooltijd leuk af te sluiten. Want groep  
8 zonder schoolkamp; dat kan niet, toch? Inmiddels zit ik in de 
brugklas. De nieuwe vakken vind ik erg interessant en het is  

leuk om zoveel 
verschillende en 
aardige docenten 
te hebben. Alleen 
het twee keer per 
week testen vind 
ik minder leuk, 
maar ik begrijp 
het wel.”
 
Fatima Jaha
Brugklas Atheneum,  
Christelijk Lyceum 
Zeist

gaat met
jou?Hoe het


