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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.

www.zeist.nl/coronavirus

Televisie: KPN 1467, T-Mobile 848, Ziggo 40
Radio: FM 107

Altijd Thuis! 
Iedere dag brengt uw lokale omroep 
een gevarieerd programma-aanbod. 
Kijk en luister naar Slotstad rtv.
www.slotstad.nl

  De Voedselbank in coronatijd

   Koos Janssen |  Burgemeester Zeist

Zeist in Coronatijd

Laura Hoogstraten, wethouder Onderwijs, sprak de 

afgelopen weken telefonisch vele scholen van het 

basis- en voortgezet onderwijs. Vorige week nam ze 

een kijkje bij het Christelijk College Zeist (CCZ), om te 

zien hoe de school zich voorbereidt op de terugkeer 

van de leerlingen. Ze sprak er met Stan Poels, 

bestuurder van de CVO Groep, de koepelorganisatie 

waar het CCZ onder valt. 

Stan Poels vertelde dat dit ‘onderwijs op afstand’ voor 

een deel van de leerlingen best goed werkt.  “Zij zijn 

digitaal heel vaardig en kunnen goed zelfstandig 

werken. Het online onderwijs geeft rust op diverse 

fronten. Maar voor een ander deel van de leerlingen 

is dit heel ingewikkeld. Ook vanwege hun thuissitua-

tie. Daar moesten we goed rekening mee houden.” 

Ook het sociale aspect is een punt. “De kinderen  

missen elkaar enorm. School is een plek waar  

leerlingen kunnen samenkomen.”

Het opstarten van het digitale onderwijs stelde Stan 

Poels wel voor uitdagingen. “In het begin liepen we 

er tegenaan dat sommige leerlingen thuis geen iPad 

of laptop hadden en soms ook geen internet.” 

Contact met de gemeente zorgde ervoor dat via  

de stichting Leerkansen voor leerlingen apparaten  

konden worden aangeschaft. Ook heeft de school 

zelf extra apparaten gekocht. 

Beiden constateren dat gemeente en school elkaar 

goed hebben weten te vinden de afgelopen tijd. 

Onderwijs op afstand én 
weer naar school

  Interview met Laura Hoogstraten en Stan Poels

Laura Hoogstraten: “Het CJG, de leerplichtambte- 

naren en sociaal team hebben nauw samengewerkt 

met de scholen om te zorgen dat we leerlingen goed 

in beeld hadden.” Stan Poels vult aan: “De gemeente 

dacht ook met ons mee over de noodopvang.  

Niet alleen voor leerlingen met ouders in een vitaal 

beroep, maar óók voor leerlingen van wie we  

dachten dat het goed zou zijn als ze op school  

zouden zijn in plaats van thuis.”

Op 2 juni gaan de scholen weer open en dat leidt tot 

nieuwe uitdagingen. Stan Poels: “Vanwege de 1,5 

metergrens mogen er maximaal negen leerlingen 

tegelijk in een klas. Een idee is dat de lessen live  

worden ‘gestreamd’, zodat de rest van de klas ze 

tegelijkertijd vanuit huis kan volgen. Op een van 

onze scholen wordt dit binnenkort getest.”

Al met al heeft de nood om onderwijs op afstand te 

verzorgen ook iets gebracht. Stan Poels: “Het heeft 

een enorme boost gegeven aan onderwijsvernieu-

wing. We hopen van harte dat we de goede dingen 

ervan kunnen vast houden. Maar er gaat toch niets 

boven fysiek onderwijs op school”.

   Raadsleden aan het woord

Ook de gemeenteraad blijft in deze bijzondere periode graag in verbinding met de inwoners en 

ondernemers van Zeist. Zij komen, zij het digitaal, bij elkaar om actualiteiten en regulier werk  

te bespreken.

“Welzijn boven welvaart, dat kunnen we leren van 

deze coronatijd”, volgens Hannie van Kippersluis 

(ZeisterBelang). “Als een dierbare vecht voor zijn 

leven wordt welvaart betrekkelijk. Het coronavirus 

maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. Het 

kan de kloof tussen arm en rijk wel groter maken.”

Rachida Ennahachi (GroenLinks): “Voor de sport-

verenigingen, cultuursector en ondernemers in 

Zeist heerst er veel onzekerheid. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft een voorstel 

aan de gemeenteraad gedaan voor steunmaat- 

regelen voor deze sectoren. De raad moet hier 

nog een besluit over nemen. Het is fijn dat basis-

scholen en de kinderopvang weer (deels) open 

zijn. En we kunnen weer naar de kapper.” 

Helaas bood de versoepeling van de maatregelen 

niet voor iedereen verlichting, vindt Rachida: “Veel 

inwoners in Zeist hebben hun familieleden in het 

verpleeghuis al weken niet gezien. Dit is zwaar.” 

Gelukkig zijn er ook verzachtende initiatieven. 

Rachida: “Er wordt gezongen op afstand voor  

Welzijn boven welvaart, 
dat kunnen we leren van 
deze coronatijd.
- Hannie van Kippersluis

eenzame ouderen. Buren doen boodschappen 

voor de ouderen en kwetsbaren. Dat vind ik mooi 

om te zien.” Hannie kijkt ook met een beschou-

wende blik naar deze bijzondere periode en  

verder: “De natuur laat ons zien dat zij zich kan 

herstellen. Dat is een goed begin. Het is aan ons 

om door te pakken en met echte duurzame oplos-

singen komen. Te beginnen aan de voorkant:  

minder produceren en consumeren. Met als  

resultaat minder afval en vervuiling. De uitdaging 

is om het welbevinden van de inwoners te laten 

leiden. Deze stappen naar een duurzame samen-

leving zijn we verplicht aan onze toekomstige 

generaties.” 

Hannie is blij dat we in deze tijden omzien naar 

elkaar: “Ik hoop dat we niet terugvallen in oude 

patronen, als alles achter de rug is, maar dat we  

dit vasthouden.”

Ook Rachida wenst alle inwoners veel sterkte toe 

in deze roerige tijden: “Blijf goed voor elkaar  

zorgen en stay save!”

Buren doen boodschap-
pen voor de ouderen en 
kwetsbaren. Dat vind ik 
mooi om te zien.
- Rachida Ennahachi

Voedselbank Zeist helpt momenteel zo’n 130  

gezinnen in de gemeente Zeist die leven onder de 

armoedegrens, door ze (tijdelijk) van een voedsel-

pakket te voorzien. Dit is een aanvulling van  

ongeveer drie dagen op de hoeveelheid die in een 

week aan voedsel nodig is. Roger Schmitz is coör-

dinator vrijwilligers: “In deze bijzondere tijd  

kunnen ook inwoners een voedselpakket krijgen, 

die als gevolg van de coronacrisis een sterke terug-

gang in inkomen hebben. Bijvoorbeeld doordat  

ze werkloos zijn geworden, geen omzet hebben of 

geen opdrachten krijgen, zoals veel zzp’ers inmid-

dels ervaren.”  De afgelopen maanden is landelijk 

het aantal mensen dat een beroep doet op de 

Voedselbank toegenomen. Roger: “In Zeist zien  

we deze toename echter niet. We weten niet waar-

door dat komt. Het kan zijn dat mensen eerst hun 

spaarpotje aanspreken. Of dat ze het bestaan van 

of de weg naar de Voedselbank niet kennen. Graag 

wijzen we de mensen op de mogelijkheden om 

aan de bel te trekken als ze het net niet redden.”

Voedselbank Zeist krijgt haar voedingsmiddelen 

van plaatselijke leveranciers, waaronder super-

markten, groothandels, de markt en van het  

regionaal distributiecentrum van Voedselbanken 

Nederland in Arnhem. Daarnaast houdt de 

Voedselbank maandelijks een inzamelingsactie  

bij één van de supermarkten in Zeist. Ook houden 

de kerken regelmatig inzamelingsacties. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor  

een voedselpakket?

Kijk op www.voedselbankzeist.nl. 

Voedselbank Zeist is er voor alle  
mensen die het nodig hebben

Onlangs bracht ik een bezoek aan de Marokkaanse 

moskee. Het was een onnatuurlijke gewaarwording, 

zo’n lege en stille gebedsruimte. Moskeeën en  

kerken zijn bij uitstek de plekken waar mensen bij 

elkaar komen om te bidden en het woord van Allah, 

van God te horen. Ook tijdens de Ramadan en het 

Suikerfeest moesten de mensen thuis blijven.  

Het is geen gemakkelijke tijd voor de islamitische 

geloofsgemeenschappen in Zeist. Daarom is het 

extra belangrijk met elkaar in verbinding te blijven. 

De uitgiftewinkel is open op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag van 12.30 tot 15.00 uur.  

Mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn,  

kunnen de winkel bezoeken op donderdagavond 

van 19.00 tot 21.00 uur. Bel voor meer informatie op 

werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur met Geertruid 

(06-30463635) of Mieke (06-30868439).


