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Zeist in Coronatijd

 Dementie Anders Bekeken

Katherina Casse (Samen voor Zeist): 
“Corona of niet, het projectteam 
Dementie Anders Bekeken heeft hard 
gewerkt aan de organisatie van 4 
weken lang expositie, muziek, theater, 
dialoog, lezing en � lm; alles in het 
teken van dementie. Want dementie 
houdt geen rekening met corona en 
andere omstandigheden. Dementie 
overkomt je. Jou en je naasten en 
je omgeving. 

Dementie Anders Bekeken is een 
samenwerking van partners uit het 
netwerk van Samen voor Zeist: 
Alzheimer Zeist, het Kunstenhuis en 
Marc Wortmann (voormalig directeur 
Alzheimer Internationaal) en hun 
achterban. Leidend is de internationale 
fototentoonstelling ‘Love, Loss and 

Laughter’ van fotografe Cathy Greenblat. 
Samen met de andere activiteiten creëren 
we meer bewustwording en aandacht 
voor een dementie vriendelijke samen-
leving. We willen dementie toegankelijker 
maken voor alle doelgroepen, zoals 
ouderen, jongeren, mantelzorgers, 
professionals, huisartsen, verwanten, 
migranten. Dat leidt tot een beter begrip 
voor mensen die lijden aan dementie en 
hiermee tot participatie. Kunnen 
meedoen, dankzij of ondanks dementie.

De expositie nodigt uit om in Zeist de 
foto’s te bezichtigen. Buiten aan de 
Slotlaan en in de tuinen van PGGM. Maar 
ook binnen, bij het KunstenHuis, het 
Geheugenpunt bij IDEA, in het nieuwe 
ontmoetingscentrum Vollenhove en bij 
Charim locatie Looborch. Op de website 

www.alzheimer-nederland.nl/regios/
zeist-en-omstreken staan de diverse 
activiteiten door heel Zeist. 

In coronatijd werd eenzaamheid onder 
mensen met dementie en hun omgeving 
extra zichtbaar. Dementie Anders Bekeken 
wil laten zien dat er nog veel kan. Dat er 
veel meer mogelijk is dan gedacht. Fijn 
dat corona dit weer mogelijk maakt!”

 Burgemeester Koos Janssen

“Voorzichtig positief”
Van harte hoop ik dat u van 
een rustige en � jne zomer 
heeft kunnen genieten. 
Deze week starten de 
scholen weer en is voor 
velen het dagelijkse ritme 
terug.

We zijn er nog niet wat betreft 
corona. De daling van het 
aantal besmettingen neemt 
niet verder af, maar het aantal 
neemt ook niet toe. De 
komende weken volgen we 
de ontwik kelingen nauwgezet 
en blijven we oplettend. 

Tegelijkertijd zijn we voor-
zichtig positief. Steeds meer 

mensen zijn gevac cineerd. 
Veel mensen laten zich 
regelmatig preventief testen, 
voordat ze in groeps verband 
anderen zien. We zijn wijzer 
geworden door alles wat 
we tot nu toe weten over 
het virus. 

Op 20 september wordt vanuit 
het kabinet meer bekend over 
mogelijke versoepelingen. 
Laten we met respect voor 
elkaar het gesprek voeren. 
En laten we blijven omzien 
naar elkaar.

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

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.

Ernst van Splunter (VVD): 
“Een derde prik? Hoe lang ben 
je beschermd met een vaccinatie? 
Een nieuwe variant van het virus? 
Langer wachten op zorg? 
Mondkapje op of af? Terug naar 
kantoor of de� nitief (meer) 
thuis werken? 

Een nieuw kabinet of nieuwe 
verkiezingen? Of die combineren 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart? Campagne voeren aan de 
deur of online? 

Reizen met of zonder testen? 
Buitenland onbereikbaar? Alleen 
nog in Nederland met vakantie? 
Grote, meerdaagse evenementen 
voorbij? Een uitvaart of familiefeest 
alleen nog met een kleine groep? 
Weinig fysiek en veel digitaal 
vergaderen? Een elleboog? Een 
hand? Zwaaien? Of toch maar een 
stevige knu� el als je allebei 
gevaccineerd bent? 

Sneller zonder gas, hout, benzine, 
diesel en andere fossiele brand-
sto� en? Een windmolen? Waterstof? 
Zon? Nog meer vacatures? Nog 
minder mensen om die te vervullen? 
De huizenprijzen nog hoger? 
De wachtlijsten voor een thuis 
nog langer? 

Het lijkt de dertigjarige oorlog wel 
van 1618 tot 1648 waarbij bijna heel 
Europa bij betrokken was. Geen 
mens was zijn leven zeker. Misschien 
kunnen we uit die tijd iets leren: 
de mensen leefden bij de dag. Als bij 
een zware tenniswedstrijd speelden 
ze ‘punt-voor-punt’. Gewoon je 
best doen en proberen er iets 
van te maken.”

 Raadslid aan het woord

“Punt voor punt”
– Ernst van Splunter “ We willen laten 

zien dat er veel 
meer mogelijk is 
dan gedacht.”

– Katherina Casse
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