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Samen 
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Corona bepaalt steeds minder ons leven. 
Per vandaag worden alle maatregelen 
losgelaten. Helemaal teruggaan naar het 
leven dat we hadden vóór corona, zullen 
we waarschijnlijk niet. Hoe ziet voor jou 
deze ‘nieuwe tijd’ eruit?

“In de afgelopen periode heb ik veel over mezelf geleerd. 
Doordat ik minder mensen zag, kon ik me meer op mezelf 
richten. Ik sta nu anders in het leven. Je leeft maar één keer. 
Dus je moet dingen doen die je leuk vindt en niet wachten. 
Er kan zomaar iets komen als corona en dan moet je het 
weer uitstellen. Ik 
ben blij dat we het 
examenjaar kunnen 
afsluiten met een 
reis met vrienden. 
Verder heb ik heel 
veel zin om te 
studeren en het 
studentenleven  
in te gaan.”

Marit Donker 
lid Jongerenraad 
Zeist

“De Afghaanse bewoners  
in de noodopvang zijn ont
zettend dankbaar dat zij in 
Zeist hun leven mogen op  
bouwen. Er wordt zoveel 
geregeld vanuit de gemeente. 
MeanderOmnium ontplooit 
bijvoorbeeld activiteiten die 
de par ticipatie bevorderen. 
Veel bewoners doen vrij
willigerswerk in de buurt. 
Sommigen doen betaald werk. 
Ze krijgen het Nederlands al 
aardig onder de knie. Van 

bewoners die zijn uitgestroomd naar andere gemeenten horen we 
terug dat ze het heel fijn hebben gehad in deze nood opvang en 
dat ze de gezelligheid en saamhorigheid missen. Wij zijn Defensie 
dankbaar dat zij dit mogelijk maakt op haar terrein.” 

Giorgos Tsimarakis  
adjunct-locatiemanager tijdelijke noodopvang Huis ter Heide

“Ik ben opgelucht dat we weer alles 
mogen. Wel ben ik voorzichtiger 
geworden. Het dragen van mond
kapjes, afstand houden en handen 
wassen blijf ik voorlopig nog doen. 
Ik werk met kwetsbare mensen. In 
het begin was ik bang dat als iemand 
corona kreeg, diegene er blijvend 
last van zou hebben. Bijna iedereen 
heeft het nu gehad en gelukkig is 
dit niet gebeurd. We hebben 
geleerd dat we heel goed online 
kunnen werken. Als iemand niet 
mee kan doen op de groep, doet ie online mee. Dat is heel prettig.”
 
Liesbeth Baudoin 
begeleider IT dagbesteding (websites maken) Stichting Project Icarus

“‘Staan jullie wel op  
1,5 meter afstand?’ of  
‘Is deze foto wel corona
proof?’ zijn vragen, die 
ik nooit meer hoop te 
stellen. De afgelopen 
twee jaar was iedereen 
bang om iets fout te 
doen. Het onderwerp 
van een foto was hier 
vaak onder geschikt aan. 
De coronatijd heeft mij 
nieuwe dingen gebracht 
zoals het maken van 

video’s en het gebruik van een drone. Wat mij betreft komen 
we fysiek en emotioneel weer dichter bij elkaar. Ik kijk uit naar 
een periode als de ‘Roaring Twenties’ of de ‘Summer of Love’!”

Mel Boas 
fotograaf

“In coronatijd ben ik over   
gegaan op online kunst
lezingen geven. Die neem 
ik op. Met de terugkijklink 
kan ik meer publiek 
bereiken. Hierdoor heb ik 
een nieuwe klantenkring 
gekregen, naast de 
bezoekers in de zaal. 
Mensen blijven zich voor 
de online kunstlezingen 
aanmelden. Het is super
fijn dat mensen weer naar 
het museum kunnen. Ze 
gebruiken mijn lezing als 

‘routebeschrijving’. Iedere maand breng ik een nieuwe lezing. Zo 
krijgen mensen een cursus kunstgeschiedenis aan de hand van 
actuele tentoonstellingen. Kunst is altijd leuk. Je wordt er blij 
van. Het geeft je inzichten. Kunst heelt.”

Mirelle Nunes
kunsthistorica en eigenaar Kunst uit Zeist

“Iedereen weet nu, nog meer dan anders, dat gezondheid van levens belang 
is. Ik hoop dat de overheid de rol van voeding daarin ziet. Mensen kunnen 
zelf veel doen. Met De Eerlijke Keuken geven wij kookworkshops die hierop 
gericht zijn. Zelf geef ik ook 
lezingen over voeding voor 
vitaal leven. De verbinding met 
wat mensen eten, is heel  
erg nodig. Meer doen met 
gezonde voeding, kan best een 
stap zijn. Ik hoop dat mensen 
die stap gaan zetten. Wij 
helpen ze daar graag bij.”

Maike Bonthuis 
De Eerlijke Keuken

De afgelopen twee jaar 
hielden we de verbinding 
met elkaar in coronatijd, 
onder meer via deze 
speciale pagina ‘Samen 
zijn wij Zeist’. Hier deelden 
we verhalen, emoties en 
inspiratie van en voor de 
samenleving. Laten we 
die verbinding houden! 
zeist@zeist.nl

“Ik heb het idee dat bij een bepaalde groep mensen de bewust
wording is doorgedrongen om je meer op je eigen omgeving te 
richten. Mensen willen lokale ondernemers steunen. Ik hoor dat 
vaker in mijn winkel. De Zeister wijn is populair. 90 procent ervan 
wordt cadeau gegeven aan 
nieuwe buren. Ik merk dat ik 
nu dingen extra waardeer.  
Ik ben blij dat ik naar een 
museum kan gaan. De van 
zelfsprekendheid die ik  
daarvoor had, is op de proef 
gesteld. Ik hoef niet persé  
een weekendje naar 
Barcelona. Petten in Noord 
Holland is ook leuk.” 

Hans Peters
eigenaar wijnwinkel  
De Proeftafel 

“Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten na alle beperkingen. Dit 
heb ik gemist! Tegelijkertijd wil ik niet helemaal terugvallen in het oude. Ik 
blijf meer thuis werken. Het geeft flexibiliteit en zorgt dat ik meer betrokken 
ben bij het gezinsleven. Ook de 
ve rtraging in het leven ben ik 
gaan waarderen. Ik wandel veel. 
Dat ga ik vasthouden. Daar naast 
heb ik meer aandacht voor geluk 
en gezondheid. Door stil te staan 
bij wat dat voor mij en mijn 
naasten betekent, maak ik 
andere keuzes.”

Sander Jansen 
wethouder

“Ik denk dat we heel snel terugkeren naar het oude. Wat ik nu zie, 
bijvoorbeeld met uit eten gaan en als ik in de stad ben, is alles weer 

normaal. Heel fijn dat alles 
weer mag en kan. Dat geldt 
ook voor mezelf. Ik word 
veel gevraagd om training 
te geven. Tijdens de training 
is alles weer normaal. Ik gaf 
heel lang bootcamp zonder 
materialen. Nu gebruik ik 
die wel weer.”

Emel Onder 
eigenaresse en sportinstructrice 
Teamworx Sport

“Ik ben een persoon die overal het positieve van in probeert te zien. Zo ook 
de coronatijd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik me heb kunnen ontwikkelen 
in het flexibel opstellen in allerlei situaties. En 
het heeft de creativiteit in me naar boven gebracht. 
Ik ga altijd op zoek naar o p lossingen. Nu we op 
weg zijn naar ons normale leven merk ik dat ik  
er veel aan heb gehad. De coronatijd heeft 
wat dat betreft enorm bijgedragen aan mijn 
ontwikkeling.”

Redouan Boussoufi 
leerkracht basisschool Al Amana

“De coronatijd was voor velen van ons een lastige 
tijd. Als mens en als samenleving hebben we onze 
kwetsbaarheid ervaren. Dat was niet gemakkelijk.
Tegelijkertijd hebben veerkracht en onderlinge 
betrokkenheid ons geholpen. Laten we dat 
meenemen naar de toekomst.”

Koos Janssen 
burgemeester

“Het heeft me meer 
flexibiliteit opgeleverd in 
de verschillende manieren 
van werken. Ik was voor
heen absoluut geen fan 
van online afspreken. 
Maar nu blijf ik dat zo nu 
en dan doen. Ook al kun 
je weer bij elkaar komen, 
het is soms zoveel handiger 
om even online in te 
bellen. Dat heeft de 
coronatijd opgeleverd. Ik heb laatst bijvoorbeeld veel klusjesmensen 
over de vloer gehad. Toen kon ik prima vanuit huis werken. Voorheen 
zat ik dan best wel eens in een spagaat.” 

Marloes van Haaren 
project- en programmamanager Stadslab

“Ik heb het idee dat een deel van de mensen bewuster is 
geworden van de impact van wat ze doen op het milieu. 
We moeten zuiniger met de aarde omgaan. Ik heb nu 
meer mensen om me heen die er ook zo tegenaan 
kijken. Als iedereen zou leven als de gemiddelde 
Nederlander, zouden we drie keer de beschikbare 
grondstoffen op aarde nodig hebben. Daar schrik ik van. 
Ik koop meer producten lokaal, van het seizoen en 

zoveel mogelijk 
verpakkingsvrij. 
En ik kweek zelf. 
Zoals taugé.  
En oester
zwammen op 
ons eigen 
koffiedik.”

Estia Vonken   
aanjager 
verpakkingsvrij 
boodschappen 
doen

“De contacten zijn intenser geworden. 
Veel mensen gingen wandelen tijdens 
de lockdowns. Dan kwamen ze mij 
tegen in het bos en begonnen spontaan 
te praten over van alles en nog wat. Dat  
is een groot verschil met de tijd vóór 
corona. Het werkt nog steeds door. Dat 
vind ik het leuke van wandelen. Je maakt 
zo snel contact. Soms mondt een praatje 
uit in urenlang samen wandelen met 
iemand. Er wandelen nog steeds meer 
mensen nu. Veel mensen hebben het 
ontdekt en blijven het volhouden.” 
 
Peter van Hoolwerff 
fervent wandelaar en inwoner van Austerlitz

“Ik ben me bewuster van de kwets baarheid van gezondheid en ben 
voorzichtiger dan voorheen. Als ik niet zeker weet of ik ergens veilig ben, ga 

ik niet of doe ik een mondkapje op. En 
ik houd afstand. De raad is zestien jaar  
lang een boeiende tijd geweest. Vol 
goede moed ga ik genieten van andere  
dingen. Zoals wandelen en in het 
zonnetje zitten op een terras. Daar
naast ben ik gek op lezen. Nu kan ik 
eens wat anders lezen dan die 
ambtelijke teksten.”

Peter Timofeeff 
heeft recent afscheid genomen als 
raadslid Seyst.nu 
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