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Zeist in Coronatijd
  Wethouder Laura Hoogstraten bezoekt CCZ

  Raadslid aan het woord

“Wennen om weer vroeg op te staan”
“Vanmorgen hebben we met het hele 
team alle leerlingen onthaald, com-
pleet met rode loper en muziek. Vanaf 
vandaag zijn we weer volledig open”, 
vertelt Dik van Donselaar, directeur 
van het Christelijk College Zeist (CCZ), 
aan wethouder Laura Hoogstraten.  
De meeste leerlingen zijn er blij mee. 
“Thuis zaten we erg veel op elkaars lip. 
Sommige online lessen waren wel chill. 
Maar voor de praktijkvakken is het 
veel fijner om op school te zijn. Het is 
wel even wennen om weer zo vroeg op 
te staan”, lacht één van de leerlingen 
3VMBO.

Ze hebben veel moeten missen het afge-
lopen jaar. Uitgaan, sporten, gevoel van 
vrijheid. Het kamp ging niet door en ook 
het Ouderwandelproject was niet moge-
lijk in coronatijd. Een enkeling heeft naar 
eigen zeggen wat achterstanden opgelo-
pen, maar is nu alweer ‘bij’. Begeleiding 
vanuit school helpt daarbij. Laura vraagt 
zich af of we wel moeten spreken van 
achterstanden: “Ten opzichte van wat? 
Eigenlijk is de sociaal-emotionele kant  
in het leven minstens zo belangrijk.”

Toch zijn er wel verschillen volgens Dik. 
“Sommige gezinnen zijn niet meer zo  
stabiel als voorheen. Bijvoorbeeld omdat 

Uiteindelijk gaan de in woners 
over gezondheid, ons groen,  
de natuur, wonen en werken. 
Dat maakt onze lokale samen- 
leving, krachtig en vitaal.
– Jan Bredius

  Burgemeester Koos Janssen bezoekt Leger des Heils

“Schakels in een ketting”
Bij binnenkomst in De Ontmoeting  
van het Leger des Heils, word ik 
direct naar de winkel geleid om een 
kijkje te nemen. De winkel is zeer 
zorgvuldig ingericht, de tweede-
handskleding hangt professioneel 
aan de rekken. Vrijwilligers die de 
klanten helpen, bieden tevens een 
luisterend oor voor wie daar be - 
hoefte aan heeft. “Het is fijn dat we 
weer deze doorloop hebben. Mensen 
staan zelfs in de rij voor de winkel”, 
vertelt een vrijwilligster.

Boven is de ontmoetingsruimte gevuld 
met zo’n dertig enthousiaste mensen. 
Elke donderdag is er tussen 9 en 12 uur 
een inloop. Helaas mag er vanwege de 
coronamaatregelen binnen nog niet 
gezongen worden. Maar sinds kort 
organiseert het Leger op zondagoch-
tend weer samenkomsten in de open 
lucht. De deelnemers ervaren dat als 
een zegen.
Tijdens de wekelijkse inloop in De Ont-
moeting wordt er geschaakt, koffie ge- 
dronken, met elkaar gepraat en gebreid. 
De meegebrachte bolletjes wol worden 
dan ook dankbaar ontvangen.

Maatschappelijk medewerker Yvonne 
van Lierop vertelt vandaag over vriend-
schap. En hoe we als individuen functio- 
neren, als losse schakels in een ketting. 
“Daar kunnen ook altijd nieuwe scha-
kels tussen. Zo horen we allemaal bij 
elkaar, als vrienden. En zo is het ook 
met het warme netwerk in Zeist; de 
bakker, de visboer, het sociaal team, 
het Leger des Heils.” 
Yvonne nodigt mij uit om als eerste 
‘vriend’ van het Leger des Heils te wor-
den. Uit volle overtuiging zeg ik daar ‘ja’ 
tegen. Want iedereen is er welkom, wie 
je ook bent. Iedereen mag er zich thuis 
voelen. Het Leger des Heils is van grote 
betekenis voor mensen die hulp nodig 
hebben in het leven. 

één van de ouders een baan is kwijt-
geraakt. Het is niet altijd zichtbaar wat er 
achter de voordeur gebeurt. We kiezen 
ervoor om met kleinere groepen te blij-
ven werken, zodat we gerichter onder-
steuning kunnen bieden. En we hebben 
het dagelijkse flex-uur ingesteld, waarin 
de leerlingen kunnen basketballen, 
muziek maken, dansen, gewoon samen - 
zijn.”

“De maatschappelijke druk was steeds 
groot om de scholen open te houden”, 
vertelt één van de docenten. “Het voelt 
oneerlijk dat we geen voorrang kregen  
in het vaccinatieprogramma. Maar het 
komt niet in ons op om niet op school te 
verschijnen en de leerlingen in de steek 
te laten.”

De meeste docenten zijn inmiddels 
ge vaccineerd. De leerlingen niet.  
Om besmettingen te voorkomen, krijgen 
zij gratis zelftesten mee naar huis. Twee 
keer per week moeten ze preventief een 
test doen, ook al hebben ze geen klach-
ten. Toch blijven de docenten nog voor-
zichtig. Ze dragen altijd een mondkapje 
en houden voldoende afstand. Ook al is 
dat laatste soms niet houdbaar. “Je wil 
ook een arm om een kind heen kunnen 
slaan als het verdriet heeft.”

De leerlingen van Producten en Diensten 
kijken uit naar hun eind-barbecue. “Bij 
techniek hebben we zelf een barbecue 
gemaakt, bij koken hebben we recepten 
geleerd en de docent van het vak presen-
tatie heeft ons geholpen met het maken 
van een uitnodiging. Hopelijk mogen we 
straks allemaal een ouder meenemen.”

Jan Bredius 
(NieuwDemocratischZeist): 

“De afgelopen tijd 
heeft ons voor 
stevige uitda-
gingen gesteld. 
Door het verlies 
van naasten, door 
de strijd voor ge-
nezing, om her-
stel en ook het 
doorleven van 
eenzaamheid.  
We hebben dat op onze eigen manier 
gedaan. Vanuit veerkracht, weerstand 
en solidariteit. Het solidair zijn met 
elkaar heeft de Zeister samenleving 

robuust en op verschillende manieren 
laten zien. Dat is iets om trots op te zijn. 
Tegelijkertijd is de tijd niet te stoppen en 
zullen nieuwe uitdagingen op ons pad 
komen. Die vragen van iedereen sou-
plesse en scherpte. In de zin van de 
nuance vinden en attent zijn. Het hoeft 
niet altijd te lukken, maar steun is er altijd. 
Omdat de kracht van de samenleving van 
ons allemaal is. En met de steun van ons 
goede bestuur kunnen wij alle vraagstuk-
ken aan en oplossen. 

Natuurlijk zou eensgezindheid bijdragen 
aan de totstandkoming van besluiten.  
Je ziet het terug in de vele unaniem ge-
nomen beslissingen van onze Gemeente-
raad. Maar er zijn ook raadsvoorstellen 

die op verzet stuiten. En dat is maar 
goed ook. Het zijn die verschillen die 
een goede voorbereiding vragen, maar 
vooral inspraak, participatie en burger-
beraad. Want uiteindelijk gaan de in - 
woners over gezondheid, ons groen,  
de natuur, wonen en werken. Dat maakt 
onze lokale samenleving krachtig en 
vitaal. NieuwDemocratischZeist staat 
voor die lokale kracht.”


