Zeist in Coronatijd
In deze bijzondere coronatijd treft u in elke 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 | Burgemeester Zeist

De Voedselbank in coronatijd
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- Hannie van Kippersluis

Interview met Laura Hoogstraten en Stan Poels
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Buren doen boodschappen voor de ouderen en
kwetsbaren. Dat vind ik
mooi om te zien.

Rachida: “Er wordt gezongen op afstand voor

- Rachida Ennahachi

niet voor iedereen verlichting, vindt Rachida: “Veel
inwoners in Zeist hebben hun familieleden in het
verpleeghuis al weken niet gezien. Dit is zwaar.”
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