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Van de redactie
Met veel plezier hebben we gewerkt aan deze editie van De Prikkel, waarin
we geprobeerd hebben om het thema ‘Jong & Oud’ in de verschillende
bijdragen door te laten klinken. Dankzij veel inwoners van Austerlitz zijn we
een eind op weg. Het is ons alleen niet gelukt om te achterhalen, hoeveel
baby’s er vorig jaar in Austerlitz geboren zijn. Zou het een idee zijn om
geboortekaartjes in te zamelen?
De redactie is het hele jaar alert en op zoek naar informatie voor De Prikkel.
Zo stuurde vorig jaar een nichtje van Jetty Vegter de foto van de
besneeuwde Piramide op, toen de ‘winter’ Prikkel net gereed was. We
hebben van buurman Jules Hoppenbrouwers toestemming gekregen om de
foto, die met een drone gemaakt is, op deze voorkant te plaatsen. Hartelijk
dank daarvoor! Zo hebben we toch nog een beetje wintergevoel!
Ook dank voor alle ingeleverde bijdragen, want zo is iedereen op de hoogte
van het Austerlitzse nieuws. Op pagina 44 leest u de uitslag van De Prikkel
enquête, die door 96 leden is ingevuld. Voor ons was het zinvol om te zien,
hoe u De Prikkel ervaart. We zijn blij, dat u de moeite genomen heeft om
het voor ons in te vullen! Veel leesplezier gewenst!

Jetty Vegter en Hanneke Phielix

Het bestuur van Vereniging Austerlitz’ Belang
nodigt u uit voor de

Algemene Leden Vergadering
Woensdag 30 maart - 20.00 uur
Dorpshuis Hart van Austerlitz
De vergaderstukken zijn los als bijlage bij deze
Prikkel gevoegd!
Houd de website www.austerlitzbelang.nl in de
gaten. Als deze vergadering niet fysiek door kan
gaan, vanwege de coronamaatregelen, dan vindt
u daar de link naar de digitale vergadering.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

En zo zijn we alweer ruim een maand bezig aan het nieuwe jaar 2022 en begint alles langzamerhand weer
terug te keren naar het normale. Alle feestdagen weer voorbij, alle versiering weer het huis uit en het
gewone leven is weer begonnen in dit mooie dorp. Ook op corona gebied wordt het gelukkig steeds
rustiger. Het is nog even volhouden, maar er is licht zichtbaar aan het einde van de tunnel. Vrijwel iedereen
is volledig gevaccineerd en geboosterd, en alhoewel het aantal besmettingen nog steeds elke dag stijgt is
het aantal ziekenhuisopnames op dit moment dalende. Sinds de laatste persconferentie kunnen gelukkig
de restaurants en andere horeca weer open en krijgen we weer iets meer bewegingsvrijheid met zijn allen.
Nog even volhouden dus, we zijn er bijna.
In de afgelopen tijd heeft een groot deel van het dorp een brief in de brievenbus ontvangen van het bedrijf
Glaspoort, betreffende de aanleg van glasvezel naar uw woning. In de brief wordt toestemming gevraagd
voor het aanleggen van de aansluiting in uw woning. Dat kan op dit moment kosteloos voor u gerealiseerd
worden, terwijl het later naar alle waarschijnlijkheid geld gaat kosten. Het aanleggen van de aansluiting
wil niet zeggen dat u verplicht moet overstappen naar een andere provider, die keuze is en blijft aan u. Als
u tevreden bent over de huidige aansluiting, dan blijft die gewoon in stand en krijgt u alleen een extra
kastje in de meterkast, waar op dat moment niets mee gebeurt. Leest u de brief dus goed en neem het
geven van toestemming in overweging. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glaspoort.nl of neem
even contact met ons op dan helpen we u graag op weg.
In deze Prikkel vindt u ook weer een bijdrage van de Verkeerscommissie, die nog altijd druk bezig is voor
Austerlitz. In de komende paar maanden zal o.a. een start worden gemaakt met de aanleg van de rotonde
op de Woudenbergseweg die het in- en uitrijden van het dorp een stuk veiliger moet maken. Ook hebben
we deze keer een interview met Bülent Isik, de wijkmanager van Austerlitz namens de gemeente Zeist.
Als Austerlitz’ Belang hebben wij het voornemen om aan het eind van de zomer van 2022 een dorpsfeest
te organiseren. Meer informatie daarover vindt u op pagina 27 van deze Prikkel. Mede door het aantreden
van ons nieuwste bestuurslid Chris de Bruijn hebben we weer wat meer slagkracht gekregen en kunnen
we weer leuke dingen gaan organiseren. Hou het vooral in de gaten!
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Austerlitz’ Belang staat dit jaar gepland op 30 maart 2022.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het Hart van Austerlitz om deel te nemen en mee te praten.
Zoals het er nu naar uitziet proberen we dit in fysieke vorm te doen (onder de dan geldende maatregelen),
maar indien nodig wijken we wederom uit naar een digitale variant. Uiterlijk een week van tevoren zullen
we via de website van Austerlitz’ Belang melden wat de definitieve keuze is geworden. Ook kunt u daar
indien nodig de link vinden om deel te nemen aan de digitale vergadering.
Namens het gehele bestuur wens ik eenieder alsnog het allerbeste voor het komende jaar, in goede
gezondheid en met veel aandacht voor elkaar. En mocht u iets met ons willen bespreken, aan ons willen
melden of gewoon bij ons kwijt willen dan zijn we altijd via alle bekende kanalen te bereiken en zorgen we
ervoor dat u van het juiste antwoord en informatie wordt voorzien.

Martijn Hartman-Maatman
www.austerlitzbelang.nl
info@austerlitzbelang.nl
Meer informatie over AB:
zie het colofon op blz. 63
_________________________________________________________________________
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Kruising Oude Postweg/Gramserweg - deel 1

Afb. 1

Afb. 2

Van kleuterschool, via zelfbedieningswinkel naar kerkgebouw De Hoeksteen
Op dit kruispunt kennen we nu de volgende bebouwing: komende van de richting Zeist is rechts de kerk.
Aan de overkant van de Gramserweg de winkel van Slagerij Noordam met woonhuis. Aan de overkant
van de Oude Postweg een woonhuis met Kinderdagopvang Esther en op de vierde hoek een woonhuis
van Belastingadviseur Corrie van Lunteren RB.
Waar nu de kerk van de Protestantse Gemeente staat, stond vroeger de kleuterschool, oftewel
Fröbelschool. Het is niet bekend wanneer de kleuterschool gebouwd is, maar volgens zeggen was dat
ver voor de 2e Wereldoorlog. De kleuterschool heeft tot 1977 dienstgedaan.
Nadat de kleuterschool in 1977 een onderdeel werd van de Openbare Lagere School, heeft zelfbediening
Cees van Dijk in 1977/1978 een jaar gebruik gemaakt van de kleuterschool. Er werd namelijk een geheel
nieuwe winkel gebouwd. Na de verhuizing van Cees naar zijn nieuwe winkel werd de oude kleuterschool,
inclusief de drie aanpandige woningen, gesloopt en is De Hoeksteen gebouwd.

Afb. 3

Afb. 4

Fröbelschool
Friedrich Wilhelm August Fröbel is de oprichter van de oudst bekende kleuterschool in
Duitsland (1837). Friedrich Fröbel is vooral bekend geworden door het werkwoord
‘freubelen’, dat natuurlijk van zijn naam afkomstig is. Het wordt gebruikt in de betekenis
als vrijblijvend knutselen of iets maken op een niet al te vakkundige manier. Friedrich Fröbel
had zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van peuters en kleuters, de eerste zeven
levensjaren zijn volgens hem van groot belang. Hij pleitte voor vrij spel en het belang van
apart lesmateriaal. Om de ontwikkeling te stimuleren lag de nadruk vooral op de eigen
activiteiten van kinderen, een plezierige leeromgeving en veel lichamelijke beweging.
Fröbel was van mening hoe meer het kind speelt en doet, hoe meer het kind ontdekt.

Afb. 1: foto van Stichting Lokaal Austerlitz
Afb. 2: foto van Bert van Ginkel
Afb. 3: foto van Berend Bakkenes
Afb. 4: foto van Gerrit Jansen

Heeft u nog oude foto’s van de
kleuterschool? Doneer ze aan
Stichting Lokaal Austerlitz!

Puck Steenhuizen en
Bert van Ginkel

_________________________________________________________________________
Informatie over Fröbel: Wikipedia
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Op het moment van schrijven hebben we net
te horen gekregen, dat de horeca langzaam
weer open mag. Dit is natuurlijk fantastisch
nieuws voor ons.
Per 15 januari waren gelukkig de verenigingen
weer welkom in het Dorpshuis, maar konden
wij hen helaas nog niet voorzien van een kop
koffie of een ander hapje en drankje.
Wel hebben we de afgelopen weken - deels
achter de schermen - met z’n allen hard
gewerkt om het Dorpshuis voor te bereiden op
de opening van de horeca, zodat we direct op
de versoepelingen in kunnen springen.
Ook tijdens de horecasluiting zijn we niet bij de
pakken neer gaan zitten. Zo hebben we een
recordaantal (90!) kerstbomen verkocht afgelopen december, zijn we naast de patat en
snacks ook maaltijden op woensdag gaan
verkopen en konden we gelukkig maatschappelijke initiatieven zoals ‘Bewegen voor
Ouderen’ blijven faciliteren.
Vanaf deze week staat alles weer in het teken
van de opstart en het vooruitkijken. Gelukkig
kunnen we weer dé plek zijn voor verenigingen
en andere initiatieven om bij elkaar te komen
en daarna gezellig aan de bar een drankje te
drinken. We kijken ook al richting de lente en
de zomer. Ons terras is bij mooi weer
uitermate geschikt om te komen lunchen of om
lekker in het zonnetje te genieten van wat te
eten en drinken. We hopen eindelijk onze
nieuwe locatie voor de volledige 100% te
kunnen gaan benutten dit jaar.
Ook hiervoor werken we aan vernieuwingen.
Zo is ons podium inmiddels 50 jaar oud en
dringend aan vervanging toe. Samen met
basisschool de Pirapoleon en Fanfarecorps
In de keuken wordt drukt gekookt voor
Erica zijn we plannen aan het maken om de
DORPSHUIS AUSTERLITZ KOOKT.
aanschaf van een nieuw podium te kunnen
Tijdens de horecasluiting konden we op
bekostigen. Hiervoor zullen we gezamenlijk
deze manier tientallen mensen voorzien
een aantal acties opzetten en hopen we
van een heerlijke maaltijd op woensdag.
natuurlijk dat we ook op uw steun kunnen
rekenen.
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Dorpshuis

_____________________________________________________________________________________________

Ook op bestuurlijk niveau zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Joop den Engelsman
afgelopen december besloten om te stoppen als secretaris. Joop is vele jaren aan het Dorpshuis
verbonden geweest en het is dan ook heel jammer om afscheid van hem te moeten nemen. De functie
van secretaris wordt op dit moment waargenomen door Robert Goes. We zijn inmiddels ook in gesprek
met een kandidaat secretaris en hopelijk kunnen we hem of haar in de volgende editie van De Prikkel aan
u voorstellen.
Wie we wel al aan u voor willen stellen is Charlaine Goudriaan-Vons. Charlaine is per 1 januari toegetreden
tot het bestuur als bestuurslid algemeen.

Aangenaam om via deze weg kennis te mogen maken! Charlaine
(uitgesproken als ‘sjar-leen’) is mijn naam. Per 1 januari 2022 heb ik mij
bij Stichting Dorpshuis gevoegd als algemeen bestuurslid. Op die manier
wil ik graag helpen om het Dorpshuis bij elke Austerlitzser bekend en
geliefd te maken. Als geboren en getogen Amersfoortse voel ik mij al een
hele tijd thuis in het dorp. Dit kwam al gauw door de afwisselende
activiteiten (van Kampement tot klaverjasavond en van darten tot
blaaskapellenfestival). Ik ben 32 jaar oud, mama van Lynn (3 jr.) en Lucas
(3 mnd.), vrouw van Gertjan Vons, motorrijder en van beroep consultant in
de arbeidsbemiddeling. Graag tot ziens in ons mooie dorp!

Tot slot heb ik, Frank van Nieuwenhuizen, de rol van voorzitter op mij genomen. Ik
heb er erg veel zin in en kijk uit naar alle mooie samenwerkingen en momenten die
we gaan beleven in het Dorpshuis.
We hopen u de komende weken allemaal weer te mogen ontmoeten voor een
(sport)activiteit, een drankje aan de bar of gewoon voor een lekker patatje. Nog niet
zo bekend met het Dorpshuis en gewoon benieuwd wat we allemaal doen? Kom ook
dan gerust eens binnenlopen voor eenkop koffie of een biertje. Onze beheerders
Adri en Jantine vertellen u graag alles over deze unieke locatie!
Graag tot snel!

Frank van Nieuwenhuizen
Voorzitter Stichting Dorpshuis Austerlitz

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen vanuit het Dorpshuis?
Kijk dan op www.dorphuis-austerlitz.nl of volg onze Facebookpagina.
Bel 0343 491376 om uw snacks te bestellen op woensdag of vrijdag!
Vanwege het verlopen van de Corona Toegang Bewijzen per 8 februari, van
mensen die al langer gevaccineerd maar nog niet geboosterd zijn, is het
Dorpshuis verplicht om bij alle bezoekers opnieuw de QR-code te controleren.
Maakt u gebruik van een papieren QR-code, maar heeft u die nog niet vernieuwd
na uw boostervaccinatie? Vraag dan direct een nieuwe aan via telefoonnummer
0800-1421. U heeft hiervoor uw BSN-nummer en postcode nodig.
_________________________________________________________________________
Foto’s: Dorpshuis
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Bridgeclub Austerlitz
is op zoek naar nieuwe leden

Is bridgen iets voor jou? Of wil je dit onderzoeken? Neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij samen
kijken naar de opties, die aansluiten bij jouw wensen en mogelijkheden. “Bridge is niet moeilijk, als het maar
goed wordt uitgelegd.” Het is een kaartspel waarbij het gaat om logisch nadenken en de factoren toeval en
geluk spelen hierin een ondergeschikte rol. Bridgen is een gezellige denksport en geeft in clubverband vaak
nieuwe en leuke sociale contacten.
Kun je bridgen?
• Wees dan van harte welkom op onze club. De club is opgericht in 1977 en is een gezelligheidsvereniging voor alle leeftijden. Wij bridgen op dinsdagavond in het Hart van Austerlitz van 19.30
tot circa 22.30 uur.
• Op zoek naar een bridgepartner? Ook hiervoor kun je bij ons terecht.
Interesse om te leren bridgen? Er zijn diverse mogelijkheden om het bridgespel te leren:
• Online-cursussen
• Cursus bij Bridgeschool Verbeek en De Wijs (Driebergen)
• Bij voldoende belangstelling kan een bridgecursus worden georganiseerd door samenwerkende
bridgeclubs van Zeist en Austerlitz.
Heb je een basiscursus gevolgd? Of heb je al langere tijd geen bridge gespeeld? Dan zijn de leden van onze
bridgeclub graag bereid om met jou het spel te oefenen. Dit maakt de drempel naar de bridgeclub wellicht
lager. Contact opnemen kan via b.c.austerlitz@gmail.com of bel met Hanneke Linde 0343-491094.

SCHAAKCLUB
Marengo Austerlitz
Op maandag 1 november 2021 is de schaakclub opgericht met vooralsnog 11 leden. Als naam kozen we
voor de naam van het paard van Napoleon: Schaakclub Marengo Austerlitz.
En meteen daarna gooide corona roet in het eten: de horeca en dus ook Ouwekamp, ons eetcafé moest
dicht. Maar gelukkig kunnen we nu eindelijk starten: woensdag 2 februari is onze eerste clubavond. Als
jullie dit lezen is dat alweer voorbij, maar je bent altijd welkom, een keertje proef meedraaien kan altijd.
En ook potentiële jeugdleden zijn van harte welkom.
Graag nodigen we u dan ook uit voor onze clubavonden elke woensdag, voorlopig van 19.30 22.00 uur in Ouwekamp, ons eetcafé. We loten per avond wie tegen wie speelt, dus het is geen
formele competitie. De bedoeling is natuurlijk steeds met een zo groot mogelijke groep te
schaken, maar er is dus niet de druk om echt elke week aanwezig te zijn.
Je kunt je aanmelden als geïnteresseerde bij:

Charles Laurey charleslaurey@kpnmail.nl / 06 1164 5012
Jan Snijders snijd188@planet.nl / 06 5372 1755
Portret van Marengo door Baron Gros
Bron: Wikipedia

_________________________________________________________________________
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NIEUWS

Wat deden we bij meisjesclub de afgelopen maanden?
We hebben in het begin van afgelopen periode nog een aantal keren
gezellig met elkaar kunnen knutselen. We maakten leuke
schilderijtjes en knutselden een gnoom in elkaar. We hebben een
grote groep meiden en telkens komen er nog weer nieuwe bij! Wat
leuk dat de meisjesclub blijft groeien en zo populair is!
Sinterklaas hebben we gelukkig ook nog net kunnen vieren. Door
de flexibiliteit van het Dorpshuis en iedereen die erbij betrokken
was, hebben we een leuke Sinterklaasmiddag kunnen vieren in de
foyer van het Dorpshuis. Sint kwam langs met zijn meisjesclubpiet
en de meiden hebben weer prachtige surprises in elkaar geknutseld.
Helaas was dit tot half januari de laatste keer, dat we bij elkaar zaten
en moesten we het weer doen met knutselen op afstand. De juffen
maakten pakketjes voor onder andere kerststerren en vogelvoerhuisjes en we maakten thuis weer kerstkaarten om mee te
geven bij de kerstpakketten voor ouderen van De Hoeksteen. Wat
een pech dat ook onze Kerst-doe-markt niet door kon gaan. Alle
voorbereidingen waren gedaan, dus alles ligt al klaar voor eind van
het jaar. Hopelijk melden alle vrijwilligers zich dan ook weer aan!
Fijn dat jullie wilden ondersteunen!
Nu kijken we vooral uit naar een coronavrij voorjaar, waarin we
gewoon lekker met de groep mooie knutselwerkjes kunnen maken
en vooral veel plezier kunnen hebben. En natuurlijk gaan we eind
juni weer op kamp!
En nog iets anders: we zijn heel hard op zoek
naar nieuwe leidsters/knutseljuffen. Op de bladzijde hiernaast staat hiervoor de vacaturetekst.
Lijkt het je leuk? Kom dan vooral een keer langs
op de maandagavond of bel met ons!

Groeten van de juffen van de meisjesclub

Heidi, Carien en Dewy

www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Meisjesclub

_____________________________________________________________________________________________

VACATURE
Knutseljuf / Leidster / Begeleidster
bij Meisjesclub Austerlitz
Voor Meisjesclub Austerlitz zijn wij op zoek naar nieuwe leidsters/knutseljuffen! Elke maandagavond knutselen we van 18.45 tot 19.45 uur in de kelder van het Dorpshuis met een groep van
nu bijna 30 meisjes tussen de 6 en 12 jaar. Eens per jaar gaan we een weekend op kamp.
Onze ideale leidster is:
•
•
•
•

Creatief (nou ja, creatief genoeg om op internet op zoek te gaan naar ideeën en deze na
te maken)
Je vindt het leuk om met kinderen te werken. Onze meiden zijn tussen de 6 en de 12.
Gezellig, we vinden het namelijk ook best belangrijk dat we het met de leidsters
onderling een beetje leuk hebben.
Leeftijd? Dat maakt ons niet uit.

Hoeveel tijd kost dit?
Op de maandagavond een uurtje van 18.45 tot 19.45 uur. En dan af en toe nog wat tijd om een
knutsel te bedenken, materiaal te bestellen of een voorbeeld te maken. Als er meer juffen zijn,
is het ook heel goed mogelijk om een soort van rooster te maken zodat je niet elke maandagavond erbij hoeft te zijn. Wat we wel belangrijk vinden is dat je het serieus neemt.
Ben je toevallig ook nog handig met bonnetjes en geld?
Het zou helemaal super zijn als één van de nieuwe leidsters het ook een beetje leuk vindt om
met de boekhouding bezig te zijn. Dit is niet veel werk (maximaal 1 uurtje per maand), maar
moet wel gebeuren. Vind je cijfertjes wel leuk, maar knutselen niet? Dan zouden we het ook al
heel fijn vinden als iemand die cijfertjes en bonnetjes van ons overneemt, ook zonder dat je
komt helpen knutselen.
Kortom: mogelijkheden genoeg als je ‘iets’ wilt doen voor onze leuke Meisjesclub. Op onze
Facebookpagina kun je zien wat we zoal doen: www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz.
Lijkt het je leuk?
Kom dan vooral een keer langs om een avondje mee te kijken. En is dit niets voor jou,
misschien wel voor een zus, tante, buurvrouw, moeder, oma, laat ze dit dan lezen.
Heb je eerst nog vragen? Bel dan gewoon even met één van ons.
Groeten, de leidsters van de Meisjesclub,
Heidi van de Kuil
Carien Moeijes
Dewy van Eldijk

06 5352 9802
06 2291 2275
06 4098 9049

_________________________________________________________________________
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Jong gezin aan het woord
In de nieuw gebouwde wijk wonen inmiddels veel
jonge gezinnen. Waarom zijn zij in ons dorp komen
wonen?

Gijs van Beek & Naomi Vergeer
‘Het geheim van Austerlitz’
Op zaterdagmiddag zijn Dani en Naud, zeven en zes
jaar oud, terug van de voetbal. Dani heeft zijn wedstrijd
verloren en doet in de keuken voor hoe hij kan duiken
als keeper. Bovendien verzekert hij mij, dat hij een echte
knuffelaar is. Zijn moeder beaamt dit: “Dani is een echt
mensenmens!” Naud heeft een vriendje te spelen en samen vragen ze, of hij mag blijven eten en slapen.
Na een WhatsApp is dat geregeld en met zijn allen gaan ze boven spelen. Zelfs Tijn van twee en een half
mag mee. Daar wordt even later wel over geklaagd, want hij houdt zich niet aan de regels, maar hij mag
met Dani op de tablet en we horen ze niet meer. De hond Lana is anderhalf en die komt bij onze voeten
liggen.
Op de vraag hoe ze het vinden om weer in Austerlitz te wonen, hebben Gijs en Naomi daar maar één
woord voor: “Thuiskomen”. Ze stralen allebei. Sinds augustus 2021 wonen ze aan de Rutger Loenenweg.
Daarvoor hebben ze een tijdje in het huis van de ouders van Naomi gewoond aan de Oude Postweg, die
tijdelijk in een bungalow van Erica hebben gewoond. Gijs en Naomi komen uit Woudenberg, maar ze zijn
opgegroeid in Austerlitz. Sterker nog, Gijs was het eerste vriendje van Naomi in de tijd dat er voor tieners
in de basement van de Hoeksteen op vrijdagavond iets gezelligs te doen was. Een neef van Gijs
organiseerde dit evenement voor de jeugd. Gijs en Naomi hebben in die tijd dus verkering gehad. Daarna
verloren ze elkaar nooit helemaal meer uit het oog. Na tien jaar zijn ze elkaar weer tegengekomen.
Naomi is drie dagen in de week financieel medewerker voor een bedrijf uit Breda en zij werkte al voor de
corona vanuit huis. Ook Gijs werkt veel thuis, ongeveer half om half, hij werkt in de technische
automatisering in de Benelux. De jongste Tijn gaat drie dagen naar gastouder Esther Snijders, waar Tijn
helemaal op zijn plek is. Dani en Naud gaan twee dagen na schooltijd naar opa en oma, omdat er nog
geen plaats is op de BSO. Om hen heen is er nog veel behoefte aan kinderopvang, veel buren gaan naar
Zeist of Driebergen. Naomi is erg enthousiast over school. Ze vergelijkt het met haar eigen basisschoolperiode, toen alles nog traditioneel, klassikaal onderwijs was. Als je met het systeem niet mee kon
komen, was dat echt een probleem. Maar nu kijken ze veel meer naar het kind. Naud heeft bijvoorbeeld
moeite met stilzitten en daarom heeft hij een wiebelkruk. Elk kind heeft een doel en ze mogen zelf kiezen
op welke manier zij het werk gaan maken. Samen in de bijenkorf en juist alleen met een koptelefoon op.
Op de vraag of Austerlitz in de loop der jaren veranderd is, kijken Naomi en Gijs elkaar aan. Eigenlijk is
dat ‘ja en nee’ en speelt de corona ze nog een beetje parten. Sommige buren moeten wennen aan
bepaalde gewoonten in het dorp, maar zij hebben nu opnieuw veel contact met hun vertrouwde
vriendengroep. Ze wijzen zo een viertal huizen aan in de omgeving, waar mensen wonen die ze ook al
jaren kennen en waarbij het niet meer nodig is om een officiële afspraak te maken. Ook de kinderen spelen
zelfstandig in de wijk. Dani – de oudste – gaat zelfstandig op de fiets naar Buurtsuper Van Dijk. Er wordt
op elkaar gelet en dat voelt heel vertrouwd. Als het ware Austerlitz Zorgt… we zorgen voor elkaar. Door
de corona missen ze wel de ‘Zeskamp’, concerten van Erica op het plein en de feesten van de voetbal om
maar wat te noemen. Op dit moment wordt al wel tennis, darts, hardlopen en het mountainbiken opgepakt.
Gijs gaat zo pannenkoeken bakken, Dani zal op de fiets nog wat extra spekjes halen bij Van Dijk en Naomi
zwaait mij uit. Het geheim van Austerlitz begrijpt u nu wel! In de nieuwe wijk worden tradities voorgezet.
Mochten ouderen daar een avondwandeling willen maken in het voorjaar, dan ziet u vast vele bekende
gezichten! Daarnaast zijn er veel kinderen buiten. Als kind hier opgroeien, is geweldig!

Jetty Vegter

_____________________________________________________________________________________________
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Aan de Schooldwarsweg
staat al vele jaren een
blok met vier seniorenwoningen.
We hebben de bewoonsters van deze woningen
gevraagd hoe lang zij al
in ons dorp wonen.
V.l.n.r. Mw. R. van de Berg-Lagerwey, Joke van Beek-Bos,
Truus van Veenendaal-Janssen, Annie van de Leur.

Mevrouw R. van de Berg-Lagerwey is de enige van de vier, die in Austerlitz geboren en getogen is. Zij is
90 jaar en wil absoluut niet uit Austerlitz vertrekken. Ze vindt het een gezellig dorp en heeft haar dochter
in de buurt wonen. Op de vraag hoe zij ons dorp in een paar woorden zou omschrijven is haar antwoord:
“Gezellig, vertrouwd en je kent de mensen”. Sinds 1998 woont ze op nummer 3.
Joke van Beek-Bos is geboren en getogen in Zeist, maar woont sinds 1960 in Austerlitz. Ze is 90 jaar en
de oudste van het stel. Ook zij moet er niet aan denken om terug te keren naar Zeist. Ze heeft het enorm
naar haar zin in het dorp, het is echt haar ‘thuis’ geworden. De mensen zeggen je gedag, je hoort er echt
bij! Inmiddels wonen 3 kleinkinderen vlakbij, dat vindt ze fijn! Zij woont sinds 2010 op nummer 7.
Truus Veenendaal-Janssen is 89 jaar en woont sinds december 1959 in Austerlitz. Zij heeft 65 jaar
vrijwilligerswerk gedaan en heeft met verschillende generaties lief en leed gedeeld en dat schept een
band. Om die reden wil zij in Austerlitz blijven wonen, aan verhuizen naar Driebergen of Zeist moet zij niet
denken. Zij vindt het erg fijn om in ons dorp te wonen. Sinds december 1991 woont ze op nummer 1.
Annie van de Leur is inmiddels 89 jaar, maar ze is wel de jongste van het stel. Zij is in 1969 op de toen
net nieuwe Marmontweg komen wonen. Ze vindt het dorp een heerlijke plek om te wonen en ook zij wil
Austerlitz niet verruilen voor Zeist of Driebergen. Haar dochters wonen beiden in het dorp en haar zoon
komt standaard op donderdag bij moeders op visite. Sinds 2011 woont zij op nummer 5.
Over dit stukje Schooldwarsweg komen veel mensen per fiets, auto of lopend langs. Als de school aan- of
uitgaat, dan lopen er veel ouders met kinderen voorbij. Veel van die kinderen zwaaien naar de senioren,
dat is iets wat zeer gewaardeerd wordt. Dat hebben ze ook echt gemist toen de school tijdelijk op het
terrein van SV Austerlitz stond. Deze woningen staan ook lekker centraal, je bent snel bij het Dorpshuis,
de Kerk of de winkels, met de rollator is alles voor deze dames bereikbaar.

Hanneke Phielix

_________________________________________________________________________
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Jong gezin aan het woord
Op onze oproep om mee te
werken aan dit thema ontvingen
we van dit gezin een reactie. Zij
stellen zich graag aan u voor.

Wij zijn Martin en Sanne van Ierland, getrouwd in juni 2016 en we zijn in februari 2017 in Austerlitz
komen wonen. In oktober 2016 vonden we ons huidige huis aan de Austerlitzseweg, doordat we
met de Funda app in onze hand over de Utrechtse Heuvelrug reden, op zoek naar een huis in het
mooie bos waar we zo graag kwamen. We kenden Austerlitz van het wielrennen, wat we voorheen
samen graag deden. Martin is tevens enthousiast mountainbiker dus was in die zin ook getrokken
door deze mooie plek.
We wilden ook allebei al heel lang een hond, maar dat kon niet in Utrecht. Toen we hier kwamen
wonen, konden we ook deze droom uit laten komen. Op 10 mei 2018 is onze hond Nala geboren,
een Rhodesian Ridgeback van inmiddels 3,5 jaar oud. Een lieve schat, die graag voor haar gezin
zorgt door heel lief te zijn voor ons en de kinderen en soms te blaffen tegen alles wat er in haar
ogen gek uit ziet.
Martin is intern begeleider in het VSO, op het Heuvelrug College en Sanne is kinder- en
jeugdpsycholoog binnen de psychiatrie bij Karakter GGZ. We zijn dus allebei sociaal en gericht op
anderen, waardoor de mentaliteit van Austerlitz, waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen,
ons ook erg aantrok.
Op 10 januari 2019 mochten wij onze zoon
Samuel krijgen, een inmiddels heerlijk
bijdehante en actieve peuter van 3 jaar. Hij
heeft op z'n loopfiets inmiddels de eerste
heuveltjes in het Austerlitzse bos af gecrost
en noemt dat zelf ook al 'mountainbiken'. Die
gaat z'n vader achterna dus!
Op 23 december 2020 kwam onze lieve
dochter Magali. Samuel gaat naar de
peuterspeelzaal De Piraatjes en we komen
graag bij de Slager en de Buurtsuper in het
dorp. We hebben dit jaar voor het eerst
Sinterklaas in het dorp gevierd en vonden dat
heel erg leuk!

Deze foto is gemaakt door onze vriend en fotograaf uit
Martin en Sanne
Zeist:
Jorn
van
der
Lee
van
vanderleefotografie.nl
_____________________________________________________________________________________________
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De oudste inwoonster van ons dorp is Bep
Sakkers. Met haar 96 jaar nog steeds erg
actief. Zo heeft ze ook afgelopen december
haar traditie in ere gehouden: oliebollen
bakken voor iedereen die haar lief is. Vóór
de lockdown van begin 2020, ging zij nog
wekelijks naar de bridgeclub. Zij doet nog
bijna alles zelfstandig. Bewonderenswaardig!

Wist u dat er een website is waar allerlei ‘getallen’ over ons dorp te vinden zijn? Op deze website
hebben we onderstaande informatie gevonden. Neem zelf ook eens een kijkje op:
Héél véél informatie over Austerlitz (update
2022!) | AlleCijfers.nl

De website is wel bijgewerkt,
maar het aantal geboortes
en sterftes van 2021 staat er
nog niet op helaas.
Dit is het resultaat van 2020:

Hanneke Phielix en Jetty Vegter
_________________________________________________________________________
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Programma 2022-2023
Ondanks de vele onzekerheden op dit moment heeft het Gilde het toch aangedurfd om voor 2022-2023
een interessant programma samen te stellen. Indien je twijfelt aan het wel of niet doorgaan van een
activiteit, is het verstandig om de Gildesite te raadplegen: www.gildezeist.nl.
Het is nog ver weg maar je kunt nu al zaterdag 30 juli noteren: ‘Op de fiets door
de Franse tijd’. We starten om 14.00 uur bij de bushalte op het Dorpsplein voor
een tocht van twee uur rondom ons prachtige dorp. Kosten: € 2,50. In een rustig
fietstempo houden we op diverse punten een ‘vertelmoment’. Dan vertellen we je
hoe vanaf april 1804 de heide rondom ons dorp werd bevolkt door 18.000 soldaten
onder leiding van generaal Marmont in opdracht van Napoleon Bonaparte.
In de volgende Prikkels volgt uitgebreide informatie over:
➢ Wandeling door Landgoed Bornia-Heidestein op zondag 18 september,
aanvang 14.00 uur.
➢ ‘Op zoek naar paddenstoelen’ op zaterdag 22 oktober, aanvang 10.00 uur.
➢ De Winterwandelingen op de 2e zondag van de maanden december 2022 t/m
maart 2023. Wel eerder je bed uit want we beginnen onze wandeling om
10.00 uur.

Bron: Wikipedia

Verjaardagsfeestje of familiebijeenkomst?
Weet je dat je op onze Gildesite een aanvraag kunt indienen voor een wandeling of fietstocht; hier in de
buurt. De Gildegidsen hebben een groot aantal routes in portefeuille waaruit gekozen kan worden. In
overleg kan worden bepaald: de dag, het tijdstip, de duur. Kosten € 2,50 per deelnemer.
De Austerlitzse Gildegidsen Hans

van den Breul en Gerard Versteeg kunnen je adviseren.

Op het tennispark van de Sportvereniging Austerlitz vinden in de maand juni weer drie
tennistoernooidagen plaats voor de grote groep senioren uit de regio. Dit jaar is er niet alleen de
mogelijkheid om voor het onderdeel tennis in te schrijven maar ook voor het onderdeel Padel.
De vereniging heeft tegen die tijd de beschikking over twee nieuwe padelbanen.
De belangrijkste gegevens op een rijtje:
➢ Op dinsdag 21 juni is het onderdeel Damesdubbel
➢ Op donderdag 23 juni het Herendubbel
➢ Op vrijdag 24 juni het Gemengd dubbel
➢ Je speelt op deze dag met een vaste partner, sterkte/niveau 5 t/m 9
➢ Je hoeft geen lid van een tennisvereniging te zijn
➢ Aanvang 10.00 uur, kosten € 10,-, de lunch inbegrepen
Vanaf half mei kan er worden ingeschreven via www.svausterlitz/sectie tennis.nl

Gerard Versteeg

_________________________________________________________________________
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Nog even de sfeer proeven van Nieuwjaarsconcert 2019

Er klinkt weer muziek
Na een gedwongen winterstop vanwege de coronamaatregelen zijn we sinds 20 januari gelukkig weer aan
het repeteren. Het is heerlijk om weer samen muziek te kunnen maken, want als muziekmaken je hobby
is, dan mis je de repetities echt. Helaas kon door deze winterstop ons Nieuwjaarsconcert op 16 januari
niet doorgaan. We hopen dat ergens dit voorjaar goed te kunnen maken met een koffieconcert op de
zondagmorgen. Zodra wij de datum gepland hebben, brengen wij u van dit concert op de hoogte!
Wat waarschijnlijk wél doorgaat is ons Voorjaarsconcert. We zijn natuurlijk nog even afhankelijk van de
dan geldende coronamaatregelen, maar we hopen heel erg dat we op zaterdag 26 maart een concert
kunnen geven in het Dorpshuis. Het wordt niet het Brel & Brass concert zoals eerder aangekondigd. We
hebben nu niet voldoende tijd meer om de stukken, die we samen met Micheline van Hautem ten gehore
gaan brengen, voor te bereiden. Het Brel & Brass concert moet een spectaculaire voorstelling worden en
dat betekent een goede en gedegen voorbereiding. Op dit moment zijn we als vereniging nog niet helemaal
compleet, niet alle muzikanten repeteren alweer mee. Dan mis je toch stemmen en dat zou voor een
concert van dit formaat erg jammer zijn. Maar het is goed om een datum te hebben waar je naartoe kan
werken. Daarom willen we wel een concert geven op 26 maart, het is al zo lang geleden dat wij de gymzaal
van het Dorpshuis omgebouwd hebben tot concertzaal! We hebben genoeg mooie muziekstukken op onze
lessenaars staan om voor u een fantastisch muzikaal avondje uit te kunnen verzorgen. Het Brel & Brass
concert is inmiddels verschoven naar 12 november!
We hopen ook de aubaude te kunnen
doen op Koningsdag en dat we weer
samen met u kunnen Dauwtrappen in
de vroege morgen van Hemelvaartsdag. Wellicht gaat de Austerlitzse
avondvierdaagse dit jaar voor de
eerste keer van start en kunnen wij de
lopers op de vierde avond feestelijk
binnenhalen. Na twee jaar van geen
activiteiten zijn wij er klaar voor om
weer zichtbaar en actief te zijn. Maar
ook hier geldt… we zijn afhankelijk
van de coronamaatregelen. Hopelijk
gaat het gauw de goede kant uit.

_____________________________________________________________________________________________
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Weet u nog… dit gezellige zomeravondconcert was een fantastisch dorpsfeest!
Wat zeker in de planning zit is een actie, samen met basisschool Pirapoleon en het Dorpshuis, om geld in
te zamelen voor de aanschaf van nieuwe podiumdelen in het Dorpshuis. De oude podiumdelen zijn nog
van begin jaren zeventig en loeizwaar. Het is tijd voor een nieuw podium dat arbotechnisch makkelijker op
te bouwen is. Maar een goed podium is kostbaar! Er staat voor de aanschaf van podiumdelen al € 3.000,op de rekening van het Dorpshuis, ontvangen van het Oranje Fonds in 2015 als Buurtcadeau, maar daar
red je het niet mee. Omdat het podium door meerdere partijen gebruikt gaat worden, is deze gezamenlijke
actie op poten gezet. Rond en op donderdag 19 mei zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden
door zowel Pirapoleon, Dorpshuis en Erica om geld op te halen. We hopen dat u deze acties financieel
wilt ondersteunen en dat we samen straks een prachtig podium in ons nieuwe Dorpshuis in gebruik kunnen
gaan nemen. Zodra er meer bekend is van wat er allemaal voor acties zijn, brengen wij u uiteraard op de
hoogte.
Enkele jaren geleden hebben wij deelgenomen aan een muziekfestival,
dat was erg leuk om te doen. Het is altijd bijzonder om de horizon te
verbreden. Daarom hebben wij ons aangemeld voor een Picnickconcert
op de Floriade, die wordt maar één keer in de 10 jaar gehouden. Op
vrijdag 10 juni reizen wij af naar de Floriade in Almere en verzorgen wij daar een lunchconcert. We zijn
de hele dag te gast op de Floriade en sluiten de dag af met een gezellig gezamenlijk etentje. Wilt u ook
naar de Floriade en ons daar zien optreden? Kom dan ook op 10 juni naar Almere!
Op dit moment hebben we nog niet besloten of het Blaasfestival op de 3e zondag van september door kan
gaan. Het zou natuurlijk bijzonder leuk zijn als dat wel kan en mag, maar dan moeten er geen
coronamaatregelen meer gelden, anders is het niet te doen voor ons als organisatie. Laten we met z’n
allen duimen dat straks alles weer kan!
We hopen u dit jaar te treffen bij onze muzikale activiteiten!

Antje van de Brug en
www.fanfarecorpserica.nl
mailnaar@fanfarecorpserica.nl
Hanneke Phielix
_________________________________________________________________________
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Paul en Carol bij de hooiruiter

Eind vorig jaar deden wij, Paul en Carol, mee aan de 5KPitch,
georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist. De wedstrijd
had als doel initiatieven van inwoners van Zeist op het gebied
van duurzaamheid te ondersteunen en verder onder de
aandacht te brengen. Voor ons een mooie kans om hulp te
krijgen bij het uitwerken van onze droom een voedselbosrand
te realiseren op ons paardenweitje. Het avontuur leverde
geen 5K op, maar wel een veel beter plan en waardevolle
contacten. Inmiddels zijn we volop bezig met de realisatie.

Paarden en bijenbloemen

Hoe het begon
Eind 2019 gingen onze paarden met welverdiend pensioen. Ze verhuisden naar een plek met volop gras
en gezelschap en optimale zorg voor oudere paarden. Voor ingewijden: Jessie staat nu op de Wildtshof
in Uddel, het bedrijf van onze oud-dorpsgenoot Karin Jefferson en haar dochter Kelly. We waren al
begonnen rond het terrein eetbare paardenhagen te planten. Die zorgen voor meer beschutting, dus
minder winderosie en een beter microklimaat, vogels nestelen erin en paarden eten graag van het jonge
blad. Sommige mensen herinneren zich misschien nog het paarse bijenbrood, dat we inzaaiden. De hele
zomer van 2019 was het één groot bijenfeest! Toen we zagen dat alles zo goed aansloeg, wilden we meer
doen op het gebied van biodiversiteit.
Om een lang verhaal kort te houden: we raakten enthousiast over het idee van een zogenaamde
voedselbosrand. Dat is een klein ecosysteem dat bestaat uit allerlei bomen, struiken, kruiden en bloemen,
die elkaar positief beïnvloeden en voedsel opleveren voor zowel mensen en dieren. Frederike van der
Kooij van Biodiversituin woont in Maarn en is onder andere Heuvelrugtuin-coach. Zij maakte voor ons een
mooi ontwerp en een beplantingslijst met veel inheemse soorten. Daarvan weet je dat ze ‘het doen’ en
heel belangrijk: dat de insecten, bijen en vogels die hier voorkomen er ook van eten. Met het ontwerp zijn
we aan de slag gegaan en een gedeelte van het weiland wordt voedselbosrand. Een ander deel blijft
weiland, liefst zo kruidenrijk mogelijk. We bemesten niet en maaien alleen op strategische plekken.
De wedstrijd
Tijdens de wedstrijd kregen we feedback op onze plannen en hulp om het initiatief onder de aandacht te
brengen. Ook wisselden we tips uit met andere initiatieven. In Den Dolder is een mooie, participatieve
moestuin, Tuinderij uit de Kluiten. Zij hebben uiteindelijk de prijs gewonnen, zowel de juryprijs als de
publieksprijs. Wij stonden dankzij de vele stemmen uit het dorp op de tweede plaats voor de publieksprijs.
Iedereen heel erg bedankt voor het stemmen en promoten! Het is heel erg leuk om te ervaren hoe mensen
met ons meedenken en spontaan helpen met bijvoorbeeld vogelhuisjes, vogelvoer of stekjes.
_____________________________________________________________________________________________
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Nu verder
De afgelopen tijd hebben we vooral gewerkt aan
de fysieke kant van het plan. Dankzij een subsidie
van de Provincie Utrecht hebben we een mooie
hoeveelheid biologisch plantgoed kunnen kopen,
bomen en struiken. Verschillende dorpsgenoten
en leden van de MTB Utrechtse Heuvelrug
(mountainbikers) hielpen mee om die op tijd in de
grond te krijgen. Heel erg fijn! In het voorjaar gaan
we verder met de kruiden en bloemen voor bijen
en andere insecten.
Nu gaan we onze communicatie en samen- Hulp van MTB-club en dorpsgenoten
werking met anderen verder uitwerken. We
denken aan het organiseren van open dagen en
workshops, en bijzondere ontmoetingen tussen
generaties inwoners van Austerlitz. We willen
graag vertellen en laten zien hoe vernuftig de
natuur werkt en wat je zelf thuis kan doen om bij
te dragen aan meer biodiversiteit. Activiteiten op
kleine schaal, zodat het duurzaam, verantwoord
en leuk blijft. Austerlitz Zorgt denkt mee over
mogelijkheden voor ontmoeting tussen generaties, zoals ook bij de schoolmoestuin gebeurt.
We zijn in gesprek met een organisatie die
alternatieve dagbesteding verzorgt op de Boswerf
in Zeist en waar we wellicht deels samen mee op
kunnen trekken. Kortom, er is van alles in
beweging!
Pelgrim op weg naar Santiago de Compostella
In het voorjaar gaan we weer dieren houden,
misschien kippen in een stevige, mobiele ren of
bijvoorbeeld een paar logeerschaapjes of andere
grazende gasten. Afgelopen zomer mochten we
al twee ezeltjes, een pelgrim op weg naar
Santiago de Compostella en een paar
avontuurlijke ruiters en hun paarden onderdak
bieden. Als er weer dieren staan, komen hopelijk
ook de boerenzwaluwen weer terug, die in de
paardenstal broedden. We zoeken naar een
goede vorm waarbij er ’s winters geen dieren op
de wei zijn, zodat het gras kan rusten en de
bodem herstelt.
Ook meedoen?
Als je het leuk vindt om mee te denken of om af
en toe de handen uit de mouwen te steken, horen
we graag van je. Er is op onregelmatige basis van
alles te doen! Het maakt niet uit of je groene
vingers hebt of veel of weinig kennis over natuur.
We zoeken ook iemand die het leuk vindt om een
logo te maken. Bel of app 06 2546 7909 of stuur
een mailtje naar caroldohmen@casema.nl.
Activiteiten gaan we aankondigen in de buurtnieuwtjes-appgroep. Je kunt ons natuurlijk ook
aanspreken als we op de wei zijn, dat gebeurt nu
al regelmatig.

Paardenpicknick georganiseerd met Austerlitz Zorgt

Deze soorten kun nu je al
op ’t BosWijtje vinden:
meidoorn, hondsroos,
linde, haagbeuk, hazelaar,
zwarte en grijze els, wilg,
gele en rode kornoelje,
zoete kers, appel, peer,
amandel, hop, vuilboom,
krentenboom, judasboom,
berk, kastanje, walnoot, vijg
en heel veel bessensoorten.

Tot ziens! Paul en Carol
Basisschoolleerling bij insectenhotel
_________________________________________________________________________
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Al in 2020 bestond Austerlitz’ Belang 75 jaar. Helaas hebben we dit om begrijpelijke redenen niet kunnen
vieren. Graag zetten we dat dit jaar recht door de organisatie van een feestweek! Georganiseerd door en vóór
bewoners van Austerlitz.
De week start met een dorpskwis op 27 augustus. Hier zal binnenkort meer informatie over verspreid worden.
In week 35, dat is van 29 augustus tot en met 3 september, zullen verschillende verenigingen en organisaties
van Austerlitz open activiteiten organiseren, waar iedereen aan kan deelnemen.
Deze partijen zijn al aan boord:
•
•
•
•
•

Gemengde koor Cantiamo
Austerlitz Zorgt
Protestantse Gemeente De Hoeksteen
Het Beauforthuis
Buurtsuper Van Dijk

•
•
•
•
•

Dorpshuis Hart van Austerlitz
Salsa Dansschool Club Salsera
Bootcamp door Walter
Austerlitzse Vogelvrienden
Fanfarecorps Erica

De week wordt afgesloten met een grootse feestdag! Austerlitz’ Belang wil deze dag graag met iedereen
vieren, dus zet het dorpsfeest alvast in je agenda! Op zaterdag 3 september zullen er de hele dag activiteiten
georganiseerd worden in en om het Dorpshuis. Denk aan een braderie, optredens, activiteiten voor de
kinderen, workshops, een barbecue, disco-avond en bekendmaking van de winnaars van de dorpskwis.
Wil je ook meedoen met je vereniging of ben je ondernemer in Austerlitz? Je bent van harte welkom! Meld je
aan via dorpsfeest@austerlitzbelang.nl voor bijvoorbeeld een workshop, demonstratie of open activiteit.
Creatieve ideeën zijn welkom! Zolang het niet direct commercieel is, kan het allemaal. Alle activiteiten zullen
overzichtelijk gebundeld worden, waardoor we een mooi programma kunnen maken voor jong en oud.
Tenslotte zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van het feest. Ook zij kunnen zich
melden via dorpsfeest@austerlitzbelang.nl.
Met hartelijke groet,
De (voorlopige) feestcommissie

Margreet Muller, Robert Schliessler
en Chris de Bruijn
_________________________________________________________________________
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BSO PIRAPOLEON

Janet Sonneveld
werkt alweer vier
jaar bij Buiten
Schoolse Opvang
Pirapoleon.
Twaalf jaar heeft
zij voor de klas
gestaan,
totdat
haar
kinderen
geboren werden.
Zij is daarna bij Ouwehands Dierenpark als gids
aan de slag gegaan, dat heeft ze negen jaar
gedaan. Inmiddels werkt ze sinds 2011 bij
Kindercentra Midden Nederland ‘Kind & Co’,
inmiddels ‘Kind en Co Ludens’ genaamd. Op dit
moment heeft ze twee collega’s, namelijk Anja en
Dani. Janet is begonnen in het oude schoolgebouw en is ook meeverhuisd naar de tijdelijke
school op het terrein van SV Austerlitz. Sinds
augustus 2020 zitten ze in de nieuwe school in
het Hart van Austerlitz. “Wat een heerlijke plek!
Vlak bij het bos, de speeltuin naast de school en

zijn er natuurlijk groepswisselingen. Collega Anja
is tijdens dit gesprek niet aanwezig, wellicht
spreken we haar een andere keer.

de lokalen met de gymzaal voldoen aan al onze
wensen!” Janet is enthousiast over haar werk. Ze
is met minder dan10 kinderen begonnen, na een
half jaar kwam er een vaste collega bij en nu
worden er dagelijks maximaal 30 kinderen
opgevangen. Er staan 51 kinderen op de
namenlijst. Af en toe komt er een plek vrij en aan
het begin, maar ook gedurende het schooljaar,

lokaal. Dit is een ruimte – aan de kant van de
Schooldwarsweg – die geschikt is gemaakt voor
de opvang, maar daarnaast ook gebruikt kan
worden als vergaderruimte. Vervolgens gaat hij
naar Janet en Anja om hen verder te helpen en
samen af te sluiten. Ondertussen praten ze wat
na en plannen de volgende keer.

Dani van Soest
werkt hier sinds
het begin van dit
schooljaar, er kon
toen een nieuwe
sportgroep geformeerd worden.
Dani heeft de
CIOS-opleiding
gedaan en heeft op maandag, dinsdag en
donderdag tien kinderen, die bij hem starten met
een gezonde snack. Samen plannen ze
ondertussen de gymles, waarvoor de materialen
gezamenlijk worden klaargezet. Die participatie
van de kinderen wordt bewust gedaan. Na
ongeveer een uurtje ruimen ze alles op en eten
ze samen fruit. Als bijna iedereen opgehaald is,
is Dani ook klaar met opruimen van zijn eigen
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BSO PIRAPOLEON
uitgediept. Het gaat over relaties, over de sfeer in
de groep, etc. De groepsdynamiek wordt geobserveerd en er wordt goed gekeken naar het
welbevinden van de kinderen. Dani vertelt, dat hij
het werk in het begin onderschat heeft. Als
opvoeder heeft hij een voorbeeldfunctie en er
komt veel meer bij kijken dan hij eerst had
gedacht.

Behalve de drie vaste dagen verzorgen Janet en
Dani, samen met twee andere collega’s, ook de
TSO. Deze Tussen Schoolse Opvang wordt
georganiseerd door de school zelf. De TSOmedewerkers houden tussen de middag toezicht
en hebben contact met de kinderen tijdens het
eten en daarna gaan ze een half uur naar buiten.
Voor het team van de school is dit een moment
om te pauzeren, te overleggen of iets klaar te
zetten voor de middag. Van de ongeveer 130
leerlingen blijft de helft van de kinderen – meestal
tussen de 67 en 77 – over. De andere kinderen
gaan naar huis of familie. De TSO is voornamelijk
een zorgende taak.
De BSO maakt deel uit van de grote organisatie
Kind en Co Ludens. Deze organisatie ondersteunt, stimuleert en onderwijst alle medewerkers. De bijscholing is regelmatig en Janet
vertelt, dat ze daar veel aan hebben. Tijdens de
bijscholing krijgen ze een pedagogisch model
aangereikt, dat visueel wordt weergegeven als
een huis. Het huis bestaat uit vier verdiepingen
met elk acht ramen. Tijdens de training wordt een
raam centraal gezet, waarmee een bepaald
pedagogisch of educatief concept wordt

In de vakanties komen de kinderen hele dagen.
Omdat niet iedereen van de vaste groep komt,
zijn er ook kinderen aanwezig met een
‘vakantiecontract’. De BSO is dan open van half
acht in de ochtend tot half zeven ’s avonds. Ook
dan betreft het alleen de maandag, dinsdag en
donderdag. Veel parttime werkende ouders
hebben op woensdag en vrijdag vrij. In de
toekomst kan dit veranderen. Tijdens de
vakanties zijn er uiteraard heel andere routines.
Naast veel sport-, knutsel- en bosactiviteiten is er
een gezond voedingsaanbod met crackers, fruit
en veelal rauwe groenten. Kinderen vinden dat
heerlijk, vooral als ze gezellig samen eten. Als de
corona voorbij is, hopen ze weer af en toe gebruik
te mogen maken van de keuken in het Dorpshuis.
Tijdens bak- en kookactiviteiten mag er natuurlijk
meer, zoals een poffertjestoren maken of zo.
Janet kent inmiddels heel veel kinderen en hun
ouders uit het dorp. De oudste BSO-er zit
inmiddels in HAVO-4. Sommigen van deze oudBSO-kinderen komen nog wel eens even
‘buurten’. Janet is dol op ons dorp: “Als ik naar
mijn werk ga en ik rijd door de bossen, dan heb
ik gewoon een vakantiegevoel”. Ook Dani vindt
het fijn om hier te werken.

Jetty Vegter
_________________________________________________________________________
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Het kalenderjaar 2021 gaat voor allen de geschiedenis in als weer een jaar om nooit te vergeten en opnieuw
anders dan normaal. Ook onze stemmen werden wederom verplicht tot zwijgen gebracht. Maar tijdens een
gezellige repetitieavond half juli in de grote tuin bij een lid in Doorn konden de Cantiamo-leden na lange
tijd elkaar eindelijk weer eens in levenden lijve ontmoeten.
Op 6 september mochten we vol goede moed gelukkig weer gaan studeren. Wel op de vereiste onderlinge
afstand in de ruime Oosterkerk in Zeist. Het bestuur had op de banken placemats neergelegd, zodat het
heel duidelijk was op welke plek we onze stemmen uiteindelijk uit de mottenballen mochten halen. Toen
eind september nieuwe versoepelingen kwamen, werd o.a. die anderhalve meter afgeschaft. We konden
daarom weer naar ons oude, vertrouwde honk in Austerlitz: het intussen schitterend en bijna onherkenbaar
gerenoveerde Dorpshuis. Hier werden we eerst netjes gecontroleerd op een QR-code of een ander
vaccinatiebewijs: ‘Safety First’! Met veel zangplezier namen we onze plaatsen in de repetitieruimte weer
in. De sfeer was ook direct terug.
Dit betekende gelukkig een flinke toename van het aantal aanwezige leden. Onze veelzijdige en bekwame
dirigent Arie Perk kon opnieuw lustig zwaaien met zijn ‘stokje’, dat hij overigens meestal thuislaat. Onze
invalpianiste kon haar vingervlugheid weer naar hartenlust ten behoeve van de muzikale begeleiding ten
gehore brengen. Nu konden we tenminste stevig gaan oefenen voor onze geplande kerstoptredens: op 18
december in Arnhem voor de KNIL en op 25 december in Austerlitz in De Hoeksteen.
Helaas gooide tante Corona wederom roet in de muzieknoten, zodat we moesten terugkeren naar de
Oosterkerk. Maar na enkele weken bleek het op afstand van elkaar studeren toch minder ideaal. Bovendien
moesten onze kerstconcerten worden afgelast in verband met de strengere maatregelen van
overheidswege ter bestrijding van het virus. Daarom besloot ons bestuur het bijltje voorlopig maar weer
erbij neer te leggen in de hoop op betere tijden. Om die reden moest ook onze altijd zo supergezellige
jaaropening begin januari worden uitgesteld. Het hieraan verbonden heerlijke diner konden we op onze
buik schrijven, maar wat in het vat zit…
In 2022 viert Cantiamo haar 100-jarig bestaan, zoals bekend. Om dit luister bij te zetten staat een
schitterend jubileumconcert in de planning voor zaterdag 1 oktober 2022 in de Oosterkerk. Willen we
ons publiek niet teleurstellen, dan zullen er nog wel heel wat nootjes gekraakt moeten worden. Maar onze
nieuwe cultuurminister heeft inmiddels gezegd, dat koren weer mogen zingen. Per half januari zijn we
voorlopig teruggegaan naar de Oosterkerk, onder dezelfde voorwaarden als toen.
We zoeken echter nog wat mannenstemmen, vooral bassen. Dus zing je een toontje lager, dan ben je van
harte welkom, ook al woon je niet in Austerlitz, want onze leden komen overal vandaan. We hebben heel
wat noten op onze zang, met andere woorden, we hebben een veelzijdig repertoire: van Bach tot Beatles
en van licht tot klassiek; kortom voor elk wat wils. Het is niet direct onoverkomelijk als je geen muziek kunt
lezen, want Arie heeft een praktisch boek geschreven: ‘Noten leren lezen voor koorzangers’. Bovendien
zijn er enkele digitale lessen. Kom dus rustig eens een paar keer op proef.

Anneke van Setten

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur voorlopig nog in de Oosterkerk,
Woudenbergseweg 44, 3701 BC in Zeist.
Zie voor meer informatie: www.cantiamo-austerlitz.nl
_________________________________________________________________________
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Moet u uw papieren QR-code
(corona toegang bewijs)
vernieuwen?
Bel 0800 1421 en houd uw
BSN-nummer en postcode bij
de hand!

_____________________________________________________________________________________________
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Palmpasen optocht?

Zou het dit jaar weer kunnen? Een optocht met
mooi versierde palmpaasstokken door het dorp
met vrolijke muziek erbij? Samen naar een plek
gaan, waar ik voor de kinderen paaseieren heb
verstopt? Weer leuk zoeken naar de eieren en ze
allemaal vinden en dan als beloning lekkere eitjes
mee naar huis? Ik heb er zo’n zin in, dus ik hoop
maar dat we gezond en wijs genoeg zijn, zodat
het allemaal door kan gaan!
Let op berichten op allerlei manieren: modern of
lekker ouderwets als flyer.
Wie weet: TOT ZIENS op 9 april!
Heel veel groeten van de PAASHAAS

_________________________________________________________________________
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Vanuit de lucht is goed te
zien waar de padelbanen
op het sportcomplex liggen
en hoever de werkzaamheden zijn.
Ga naar de website voor
meer informatie:
www.svausterlitz-tennis.nl

_____________________________________________________________________________________________
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Deze werkgroep is ontstaan uit vrijwilligers van het IVN uit Zeist die indertijd geconfronteerd werden met
de vele doodgereden padden op de Waterlooweg aan de bosrand van Austerlitz. Daarvoor werden de
padden zo gaandeweg, tijdens het uitlaten van de hond, door diverse bewoners langs de Waterlooweg
overgezet. De voorjaarstrek, die plaatsvindt in de periode eind februari tot begin april, is hier massaal,
doordat de padden dan ontwaken en vanuit het bos de weg oversteken. De populatie is ontstaan door de
aanleg van talloze vijvers in de voor- en achtertuinen van de dorpsbewoners en wel voornamelijk aan de
Waterlooweg en de Marmontweg.
In 2005 is de werkgroep daarom begonnen met het plaatsen van
tijdelijke schermen. Tegenwoordig staat er een permanent scherm
in de bosrand, waar de werkgroep erg content mee is. Wethouders
van Zeist zijn aanwezig geweest bij de ingebruikname van beide
schermen. Het scherm is gefinancierd door het IVN met enkele
sponsoren.

De wethouder

De graafgroep

In het voorjaar worden bij het scherm aan de boszijde vele emmers
ingegraven om de padden op te vangen die de weg willen
oversteken om naar de vijvers te gaan om daar te paren. Na de trek
worden deze emmers weer verwijderd, zodat de padden weer terug
het bos in kunnen. Dit gebeurt veel minder massaal en over een
veel langere periode.
De werkgroep is vertegenwoordigd door een graafgroep, die
jaarlijks de emmers ingraven bij het scherm en een overzetgroep
die de padden elke avond en ochtend uit de emmers halen en
overzetten in de tuinen, zodat ze veilig verder kunnen trekken.
Tenslotte is er een secretaris die zorgt voor de registratie en
doorgeven van het aantal amfibieën aan de RAVON. Meer
informatie is te vinden op www.padden.nu waarbij paddenwerkgroep IVN Austerlitz is aangesloten.
De Gemeente zorgt voor het jaarlijks ophangen van speciale borden
om de automobilisten te attenderen op de paddentrek, zodat zij
rekening met de padden kunnen houden door hun snelheid aan te
passen.

RTV Utrecht

Door RTV Utrecht is in 2011 een radio opname gemaakt over de
werkzaamheden en is er gesproken met een vrijwilliger. Door het
zondagmorgenprogramma ‘Vroege Vogels’ is in 2012 een radio
opname gemaakt waarbij live, gedurende een hele zondagse
uitzending. de padden werden overgezet en vrijwilligers werden
geïnterviewd.
Ook worden er af en toe excursies geregeld voor de jeugd. Zij
kunnen dan kennis maken met dit fenomeen van de paddentrek.
Vrijwilligers uit Austerlitz zijn altijd welkom om tijdens de trek te
helpen met het overzetten van de padden. Aanmelden kan via Adrie
Vermeulen: e-mail a3avermeulen@ziggo.nl

Excursie

W. van Rijn

_________________________________________________________________________
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Austerlitz’ Belang

Martijn Hartman-Maatman, Klaas Eleveld, Tjeerd Westerterp, Marius Jan Veltman en Jetty Vegter

Opnieuw is de Verkeerscommissie lange tijd niet
bij elkaar geweest. Toch is het goed om enkele
lopende zaken te inventariseren. Eén van de
laatste onderwerpen in 2021 was de verkeer
remmende maatregel in de Gramserweg. Via
gesprekken en mailwisselingen is gebleken, dat
meerdere gezinnen juist blij waren, dat er een
plateau/drempel in de straat gemaakt is. De
Verkeerscommissie heeft moeite gedaan om van
tevoren zoveel mogelijk bewoners van de
Gramserweg te horen. Al met al is nu gebleken,
hoe belangrijk het is, dat de onderlinge communicatie over verkeersonderwerpen op orde is.
Via de website, via gesprekken, via de mail en het
liefst zo actueel mogelijk. Als Verkeerscommissie
hebben we daarbij uw hulp nodig.
Daarom is noodzakelijk om verder te werken aan
het Integraal Verkeersplan voor Austerlitz. Hierbij
gaat het niet om individuele zaken, maar over een
lange termijnvisie en -planning, waarbij de
gemeente Zeist voornemens is om te investeren
in een renovatie van onder andere de Oude
Postweg. Wat willen we voor de komende twintig
- zeg dertig - jaar graag in Austerlitz geregeld
zien? De gemeente Zeist heeft onlangs een
nieuw Mobiliteitsplan gepresenteerd. Ook voor
Austerlitz is het de vraag hoeveel auto’s er straks
per gezin zijn? Hoe kunnen we het openbaar
vervoer het beste organiseren? Hoeveel elektrische oplaadpalen en parkeervakken hebben
we nodig? Etc.

Over parkeervakken gesproken, voor het
Dorpshuis vindt er binnenkort een verandering
plaats ten behoeve van wettelijk verplichte
geleide lijnen voor slechtzienden. Deze strepen
waren net aangelegd vóór de bouw van het Hart
van Austerlitz. Na enig overleg met de
Verkeerscommissie is er nu voor gekozen om
vier ruime parkeervakken voor het Hart van
Austerlitz (zie foto pag. 39) terug te brengen tot
drie en een stuk trottoir te herstellen om
slechtziende voetgangers een betere oversteekplaats te bieden.
Tenslotte heeft de schoolleider van basisschool
Pirapoleon – mevrouw Anja de Leeuw – contact
gehad met de verkeersdeskundige van de
gemeente Zeist, de heer Michiel van Es. Ze
vertelt, dat het best goed gaat met de
verkeersstroom rondom de school. De auto's
rijden langs de school naar het parkeerterrein en
daar stappen de meeste kinderen uit. Ouders
merken dat er rekening wordt gehouden met
fietsers en voetgangers. Toch zou de MR van de
school graag verkeers-borden met 15 km
geplaatst zien. Michiel van Es heeft dit
toegezegd, dus de borden zullen binnenkort
worden geplaatst.
Tot zover deze update, in februari vergadert de
Verkeerscommissie weer. Mocht u deel willen
nemen of heeft u goede tips, dan vragen wij u te
reageren via de website van Austerlitz’ Belang.

De Verkeercommissie verwacht komende tijd extra verkeersoverlast op voornamelijk
de Oude Postweg (Noord). Welke verkeersomleidingen er komen, is nog niet bekend.
Op de volgende bladzijdes vindt u nog twee verslagen, die gemaakt zijn met behulp van de genoemde
websites. Voor de Verkeerscommissie is het van belang om uit te zoeken, welke verkeersomleidingen er
komen, hoelang deze verkeersoverlast er zal zijn, vooral als beide werkzaamheden tegelijkertijd plaats
gaan vinden.
_________________________________________________________________________
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Provincie Utrecht en de gemeente Zeist starten met de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg
(N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. Deze vervanging betekent dat hier de veiligheid voor
automobilist maar ook fietsers en voetgangers beter wordt. Een aantal inwoners van Austerlitz heeft al
langer de wens uitgesproken voor een aanpassing van de aansluiting op de Woudenbergseweg vanwege
de veiligheid en bereikbaarheid van Austerlitz. Tijdens de spits is het lastig om vanuit Austerlitz de weg op
te rijden, dit leidt tot langer wachten en het nemen van risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager
en er hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden gehouden.
In 2020 is in samenwerking met Provincie Utrecht een ontwerp gemaakt voor een rotonde. De bushaltes
van de Austerlitzseweg worden verplaatst naar de Woudenbergseweg en voorzien van een fietsenstalling.
Hiermee wordt de aansluiting op buslijn 298 verbeterd. De buslijnen zelf wijzigen niet. Het fietspad langs
de Woudenbergseweg wordt ter hoogte van de afslag naar Austerlitzseweg iets verlegd. In de berm tussen
weg en fietspad wordt een gras-bloemenmengsel ingezaaid tussen de bestaande bomen. Aan de
noordzijde komt een voetpad dat de woningen en de bushaltes verbindt. Ook komen er twee
voetgangersoversteekplaatsen. In de eerste helft van 2022 starten de werkzaamheden. De planning is
onder voorbehoud van wijzigingen. Heeft u vragen en wilt u meer informatie over dit project? Neem dan
contact op met de Gemeente. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijf cijferige
telefoon-nummer 14 030.

Netwerkbedrijf Glaspoort binnenkort aan
het werk in Austerlitz
Bron: www.glaspoort.nl
Veel gebieden en vooral steden zijn al aangesloten op
glasvezel. De aanleg in kleinere gemeenten, landelijke
gebieden en op bedrijventerreinen laat vaak nog op zich
wachten. Glaspoort ziet dit anders en gaat de komende
jaren juist ook deze gebieden verglazen door 1,2 miljoen
huishoudens en bedrijven aan te sluiten. Glaspoort is een
netwerkbedrijf dat de glasvezelaansluiting aanlegt en
beheert. Het netwerk van Glaspoort is een open netwerk,
zodat aanbieders van internet- en telecomdiensten gebruik
kunnen maken van dit netwerk en daarmee hun eigen
_____________________________________________________________________________________________
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klanten kunnen bedienen. Via het netwerk van Glaspoort heeft iedere serviceprovider nu ook de
mogelijkheid klanten in dorpen, landelijke gebieden en bedrijventerreinen te voorzien van een
duurzame glasvezel internetverbinding. Glaspoort heeft de ambitie om dit jaar al minimaal 70.000
huishoudelijke aansluitingen te realiseren. In het eerste kwartaal van 2022 zijn ook de eerste
glasvezelaansluitingen op bedrijventerreinen beschikbaar.
Op de website wordt uitgelegd wat glasvezel
betekent: Het netwerk van Glaspoort is een
Passief Optisch Netwerk (PON). PON netwerken
kenmerken zich door een superieure symmetrische bandbreedte snelheid, hoge veiligheidstandaarden, lage energiekosten en de
mogelijkheid tot ‘pre provisioning’. Toegang tot het
PON netwerk biedt Glaspoort uitsluitend aan via
de actieve ethernetdienst Wholesale Breedband.
Toegang met up-download snelheden tot 1Gbit/s
en optioneel diverse zakelijke services.
Meer dan 1.000 glasvezel projecten worden op
deze manier op een laagdrempelige manier
ontsloten voor serviceproviders.

Aanleg geleide lijnen i.v.m. betere oversteekplaats voor slechtziende voetgangers

Bron: gemeente Zeist
;

Verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl
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De laatste zichtbare activiteit van Lokaal Austerlitz in 2021 was de
lezing van Ronald Polak, over het wegtrekken van de Duitse
bezetters uit onze omgeving tijdens de 2e Wereldoorlog. Onder de
titel ‘Afgemarcheerd’ werd de situatie van onze omgeving verteld.
Het gaf een beeld van het grote geheel over het vertrek van de
Duitse legers, de lange reis, via de Afsluitdijk naar NoordDuitsland. Voor velen was dit een opvallend gegeven. Het inleveren
van geweren en ander materiaal, wat bekend staat als iets
opzichzelfstaand, bleek ook onderdeel van veel grotere acties. De
zaal was voor deze lezing, ondanks de coronabeperkingen, goed
gevuld met een aandachtig publiek.
Achter de schermen werken we verder om de voorjaarslezing voor
te bereiden. Bovendien zijn we bezig om de beeldbank verder uit
te bouwen en onderhouden we de infotafel in de hal van het
Dorpshuis. We breiden de informatie in deze tafel uit, zodat er door
u steeds meer valt te ontdekken. Ook bereiden we andere
activiteiten en projecten voor. Nu de lockdown verminderd is, kan
het veldwerk weer voortgang vinden.
In de rubriek ‘Toen & Nu’ op bladzijde 7 staan prachtige foto’s van
de kruising Oude Postweg en Gramserweg, waar nu de kerk staat.
Eerst stond er een kleuterschool. Toen de kleuterschool verhuisde
en de nieuwe zelfbedieningswinkel van Cees van Dijk gebouwd
werd, heeft het gebouw tijdelijk dienstgedaan als buurtsuper.
Nadat Cees van Dijk zijn nieuwe winkel in gebruik nam, is het
gebouw gesloopt en is de Nederlands Hervormde kerk ‘De
Hoeksteen’ gebouwd. Wie van u heeft verhalen over die periode?
Laat het ons weten, dan kunnen die verhalen bewaard blijven en
gaan de foto’s nog meer spreken.
Zo’n zelfde vraag hebben we over de vrijwillige brandweer en de
brandweerauto van Austerlitz. Op deze bladzijde ziet u een
bijzondere serie foto’s, het ware verhaal erbij verdient het om
bewaard te blijven. Er staan heel vreemd uitgedoste brandweerlieden op het dak, en waarom staan er niet 4 brandweerlieden
op een rij? Iemand ‘die verdwaald was zeker’ staat erbij. In het
kader waarvan was het? Wie staan er op de foto’s?
Zoals u ziet hebben wij heel veel vragen en we zouden graag
antwoorden hierop krijgen. Kunt u ons helpen? Bij voorbaat dank!
Nieuwe activiteiten zullen u bekend gemaakt worden via een flyer,
onze website www.lokaalausterlitz.nl of via onze Facebookpagina.

Hans Nijman, Bert van Ginkel, Marja Kuiper en Puck Steenhuizen

_________________________________________________________________________
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Basisschool

Pirapoleon
Gecertificeerd als
Een persbericht van 17 januari 2022 kondigt aan, dat het team van de Pirapoleon voldoet aan de
kwaliteitscriteria, die opgesteld zijn door o.a. de PO-raad, het RIVM, de GGD en verschillende ministeries.
Schoolleider Anja de Leeuw is trots op het logo, dat op de gevel van de school komt te hangen, want
werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder kinderen die vroegtijdig
de school verlaten en aan een gezondere leefstijl.
Op verzoek mag ik in De Prikkel iets meer vertellen over dit bijzondere resultaat. Al snel kom ik erachter,
dat dit vignet meer betekent dan het uitdelen van verantwoorde traktaties. Het actuele onderwerp
‘grensoverschrijdend gedrag’ heeft hier veel meer mee te maken. Het team heeft namelijk gekozen om te
starten met het themacertificaat ‘Gezonde Relaties en Seksualiteit’. Dit jaar gaat het over ‘Welbevinden’.
De lessen passen uitstekend bij de pedagogische lijn ‘The leader in me’, dat straks ook wordt uitgelegd.
Er is gewerkt met een matrix om de beginsituatie in kaart te brengen. De onderwerpen, waaruit gekozen
kon worden waren: Bewegen en Sport, Gehoor, Hygiëne, Mediawijsheid, Milieu en Natuur, Relaties en
Seksualiteit, Roken en Alcohol, Voeding en Welbevinden. Het team is gestart met het thema ‘Relaties en
Seksualiteit’ om de kinderen weerbaar te maken, waarden en normen bij te brengen, zodat zij nu en later
verantwoorde keuzes kunnen maken. Veiligheid betekent rekening houden met de grenzen van zichzelf
en de ander, respect, gelijkwaardigheid en preventie. In dit geval is dat het voorkomen van een
grensoverschrijding, door de kinderen te leren wat weerbaarheid inhoudt. Op een ouderavond in 2021 is
dit onderwerp al geïntroduceerd. Samen met de ouders vindt het team het belangrijk om preventief en
proactief te handelen.
Met behulp van een subsidie heeft het team trainingen gevolgd en is er een Coördinator Gezonde School
aangesteld. Tijdens de speciale scholing heeft het team leren werken met een ‘vlaggensysteem’. Hiermee
worden risicovolle situaties concreet gemaakt met groene, gele, rode en zelfs een zwarte vlag. Eveneens
zijn er lessen voorbereid om met elke groep aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld tijdens ‘de week van de
Lentekriebels’ krijgt iedere groep één les per dag over relaties en seksualiteit. Met behulp van ‘Social
Schools’ - een digitaal platform - worden de ouders op de hoogte gebracht van het vlaggensysteem, dat
hoort bij deze lespakketten.
Daarnaast zullen de kinderen van groep 6, 7 en 8 elk jaar een vragenlijst invullen, die de medewerkers
van school en de ouders ook invullen. Al deze inspanningen hebben geleid tot vier belangrijke
veranderingen:
1.
2.
3.
4.

Het team werkt nu met het vlaggensysteem dat bekend is bij de ouders.
Er is een gedragscode opgesteld voor het personeel Wereldkidz Pirapoleon.
Er is nu een ‘Goed Gedrag Protocol Pirapoleon’.
Met behulp van een beleidsplan ‘Gezonde Relaties en Seksualiteit’ worden er door het hele jaar
lessen gegeven om de kinderen weerbaar en bewust te maken; wat gezond gedrag betekent voor
jou, voor de ander, op school en thuis.

Het certificaat voor het thema ‘Gezonde Relaties en Seksualiteit’ is nu behaald. Het thema ‘Welbevinden’
is dit jaar in behandeling.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Tenslotte wordt er op de Pirapoleon gewerkt vanuit de pedagogische lijn ‘The leader in Me’ of ‘De zeven
gewoonten van effectief leiderschap’ (Stephen Covey). Het doel ervan is dat kinderen deze zeven
gewoonten aan-leren en hierdoor een persoonlijke ontwik-keling doormaken. De lessen leiden op tot
zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt van ‘The Leader in Me’ is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. De kinderen leren
zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.
De zeven gewoonten gebruiken de leer-krachten in hun dagelijkse praktijk. Het is een proces van kijken,
denken en doen met behulp van een gemeenschappelijke taal. Ze werken van groep 1 tot en met groep
8 met hetzelfde symbool, de boom van de zeven gewoonten.
Het is duidelijk, dat deze pedagogische visie uitstekend past bij de vernieuwde beleids-plannen Gezonde
School. In maart 2022 wordt er een nieuwe ouderavond georganiseerd.

Jetty Vegter
Wilt u meer weten over dit onderwerp? www.gezondeschool.nl
Of bezoek de website van school www.wereldkidzpirapoleon.nl

_________________________________________________________________________
Foto: Redactie / Afbeelding Boom van de 7 gewoonten: www.wereldkidzpirapoleon.nl
;
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Papieren versie: 78 reacties

Digitale versie: 18 reacties

De laatste vraag aan de ‘papieren prikkelaars’:

De laatste vraag aan de ‘digitale prikkelaars’:

_____________________________________________________________________________________________
Afbeeldingen: Redactie
;

Prikkel Enquête

_____________________________________________________________________________________________

Eind 2021 heeft Austerlitz’ Belang 578 leden. In totaal krijgen 294 leden De Prikkel als magazine door de
brievenbus. De overige 284 leden krijgen De Prikkel digitaal per e-mail toegezonden.
Vroeger kreeg iedereen een papieren Prikkel, maar op een gegeven moment is door de ALV besloten dat
nieuwe leden alleen nog de digitale versie krijgen. Naast de besparing van drukkosten woog het
milieuaspect ook zwaar, een voorloper van Austerlitz Duurzaam zou je kunnen zeggen.
De bestaande leden werd ook gevraagd vrijwillig over te stappen naar de digitale versie en dat hebben
diverse leden gedaan. Let wel, De Prikkel in die tijd zag er niet zo uit als nu. De huidige magazine-stijl is
sinds juni 2017 in gebruik en geeft de papieren versie een meer aansprekende vorm.
Het was verrassend om te zien dat 78 leden, die een papieren Prikkel ontvangen, de moeite hebben
genomen om de enquête in te vullen en weg te brengen, een opkomst van 27% dus. Zij zijn zeer
gemotiveerd om De Prikkel in de papieren vorm te behouden! Uit de opmerkingen valt te halen dat dit
vaak ouderen zijn die geen internet of smartphone hebben.
De reacties van de ‘digitale Prikkelaars’ was daarentegen erg laag. Maar 18 leden hebben de moeite
genomen de enquête online in te vullen, met als resultaat slechts een opkomst van 6%.
Eigenlijk willen bijna alle leden die gereageerd hebben, dezelfde vorm Prikkel behouden zoals ze hem nu
ook krijgen. Slechts 7 leden willen van papier overstappen naar de digitale versie en 2 leden willen De
Prikkel digitaal én als magazine ontvangen. Deze leden dienen zelf deze wijziging bij het bestuur van
Austerlitz’ Belang te melden via info@austerlitzbelang.nl.
De enquête was anoniem, er zijn geen persoonsgegevens genoteerd en daardoor kan de redactie deze
wijzigingen niet doorgeven aan het secretariaat.
De vraag over het wel of niet betalen van een extra eigen bijdrage voor de papieren Prikkel gaf veel
verschillende antwoorden. Drie leden die de digitale versie ontvangen hebben gemeld, dat zij ook bereid
zijn om een extra bijdrage te betalen. Van de papieren Prikkelaars willen 18 leden geen extra bijdrage
betalen, maar de overige 60 wel. Het vaakst is € 5,- ingevuld, maar 17 leden willen zelfs € 12,- betalen
als De Prikkel geheel in kleur gedrukt wordt. Het bestuur van AB heeft inmiddels besloten om geen eigen
extra eigen bijdrage in te stellen, er is te weinig respons ontvangen. Er zal niks veranderen aan de
verspreiding van De Prikkel. In de Algemene Leden Vergadering van 30 maart zal dit gemeld worden.
De digitale Prikkel wordt voornamelijk als de toegezonden PDF gelezen op laptop, tablet en smartphone.
Opgemerkt werd dat deze PDF niet makkelijk leest. Als tip geven we u mee om de App van ISSUU op
uw tablet/smartphone te zetten of De Prikkel te lezen op de website van ISSUU https://issuu.com/. De
Prikkel wordt daarop gepubliceerd en is dan veel beter digitaal te lezen.
Over het algemeen wordt De Prikkel goed gelezen en veel leden bewaren hem of geven hem zelfs door
aan anderen. Leuk om te horen! Met een gemiddelde score van 4,5 – dus ergens tussen goed en zeer
goed – zijn wij erg tevreden. Gelukkig heeft niemand ingevuld, dat ze De Prikkel niet meer willen
ontvangen. Er is dus echt behoefte aan deze vorm van informatievoorziening.
Er zijn ook 16 opmerkingen en ideeën binnengekomen. Hiermee gaat de redactie en/of het bestuur aan
de slag. We bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. En ook veel
dank voor de complimenten, leuk om te lezen en het werk motiverend.

Jetty Vegter en Hanneke Phielix
_________________________________________________________________________
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Tijdens de laatste ALV van Austerlitz Zorgt in 2021, zijn de afgezwaaide bestuursleden een nieuwe
activiteit gestart: ‘Austerlitz Zeurt’. Een exclusief groepje mensen mag eraan deelnemen, namelijk
alleen oud-bestuursleden van Austerlitz Zorgt. Om heerlijk te memoreren dat het vroeger allemaal
veel beter, mooier en fraaier was. Een prachtige groep.
Maar al héél veel langer, al bijna sinds de oprichting van Austerlitz Zorgt, is er de activiteit
AUSTERLITZ KLEURT. Bij die activiteit mag en kan iedereen aansluiten, ook als je niet wilt kleuren.
Je kunt borduren, breien, haken, origami of wat er verder te doen valt. ‘Austerlitz Kleurt’ vindt plaats
in de foyer van het Dorpshuis op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Eenieder neemt zijn of
haar eigen materialen mee en gaat gewoon aan de gang, onderwijl kan de toestand in de wereld en
omstreken besproken worden of niet. Bovendien kan er een consumptie genuttigd worden, wel voor
eigen rekening. Zin om op maandagmiddag aan te sluiten? Je bent van harte welkom!
Natuurlijk gelden de algemene Coronaregels.

Wil Gaasbeek en Marja Kuiper

Van de boekenkasten in de het Dorpshuis wordt zeer goed gebruik gemaakt. Dat is te zien aan de
vele lege plekken, die er telkens in de rijen boeken ontstaan. Steeds op andere plekken, dus de
boeken worden teruggezet. Soms worden de boeken op de plank voor de rij boeken teruggelegd.
Dat is ook goed. Om het terugplaatsen en het zoeken naar nieuwe boeken makkelijker te maken,
hebben we de boeken op alfabetische volgorde van de auteur gezet. Er is nog een indeling:
➢ In de linker boekenkast staan streek- en andere romans en moderne schrijvers.
➢ In de middelste kast staan ook romans en enkele natuurboeken.
➢ In de rechter boekenkast staan de thrillers en de detectives.
In de kast naast de ingang naar de praktijk voor fysiotherapie staan ook boeken verstopt. Daar kunt
u eventueel ook nog even zoeken.
Wij hebben nog steeds belangstelling voor nieuwe giften. Omdat het prettig is om te weten dat er
nieuwe boeken komen, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan de boeken snel tussen de
andere boeken neerzetten en de collectie eventueel vernieuwen. U kunt ons bellen of via de
WhatsApp een afspraak maken. Veel leesplezier!

Joke van Ooik
Marja Kuiper

0343 491183
0343 491893 of 06 2316 2723

_________________________________________________________________________
Ronde afbeelding is kleurwerk gemaakt door Joke van Ooik / Afbeelding boeken: Pixabay.com
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De diaconie van de Hoeksteen organiseert in de periode tussen Pasen (17 april) en Pinksteren (5 juni) een
project voor een goed doel. Dit doel is een project van de Wilde Ganzen: de bouw van een Kinderkliniek op
Java. Tijdens deze periode willen wij verschillende activiteiten organiseren met als rode draad het thema
‘Geluk’, waarbij wij geld voor dit doel ophalen. Eén van de activiteiten wordt ‘Een Rondje Geluk’.
Op zondag 15 mei organiseren wij een creatief rondje door het dorp. Tijdens deze wandeling kom je allerlei
kunstwerken tegen van dorpsgenoten waarbij ‘Geluk’ centraal staat. Wij vragen hiervoor volwassenen en
kinderen die hun creativiteit buiten in je tuin, op de stoep of misschien wel in de muziektent willen
tentoonstellen. Wij denken aan creatief op het gebied van tekenen/schilderen, muziek, taal (bijv. gedicht) of
door middel van kunstvoorwerpen. Misschien heb je nog een ander idee. Bij alle creatieve uitingen wordt
aangegeven waarom dit voor de maker ‘Geluk’ betekent.
Op zondag 15 mei kun je tussen 11.00 en 13.00 uur op het kerkplein een kopje koffie met koek ‘kopen’.
Alles is voor het goede doel en er is ook een plattegrond waar de route met de diverse locaties op staan. Op
het kerkplein start de wandeling. Op de route zullen er ook collectebussen staan voor de kinderkliniek op
Java.
Vind jij het leuk om iets creatiefs te maken en dat te laten zien/horen aan je dorpsgenoten? Wij horen graag
van je! Tot uiterlijk 17 april kan je je aanmelden bij Joanne of Heleen (zie onderaan). Als afsluiting van dit
‘Geluks’ project zullen wij op zondag 5 juni een brunch op het kerkplein organiseren. De verdere activiteiten
die in deze periode plaatsvinden zullen op de flyer staan die tegen die tijd wordt rondgebracht. Mocht je nog
ideeën hebben, dan kun je contact opnemen met Joanne of Heleen.
Informatie over het doel waar wij voor sparen: www.wildeganzen.nl/projecten/kinderkliniek-java-indonesie.
In de gemeente Kroya op het Indonesische eiland Java wonen veel alleenstaande moeders met jonge kinderen.
De meeste moeders werken op de rijstvelden en verdienen daar een klein beetje geld mee. De overheid
verstrekt sinds een paar jaar geen uitkering meer aan arme mensen, in plaats daarvan krijgen ze eieren, rijst
en olie aangeboden. Door geldgebrek is even naar de dokter gaan voor deze mensen een groot probleem.
Het gevolg is dat de moeders de zorg mijden en alleen in het uiterste geval hulp zoeken. Tijdens de
zwangerschap krijgen de vrouwen nauwelijks begeleiding, bij gecompliceerde bevallingen is er geen hulp.
Door eenzijdig voedsel bouwen de kinderen tekorten op, met alle nadelige gevolgen van dien. En als een
kind een ongeluk krijgt, worden ze vaak niet naar een arts gebracht. Want het ziekenhuis is ver weg, reizen
is kostbaar en de ouders zijn bang voor de rekening. Daar wil de Indonesische hulporganisatie PWM wat aan
doen. In samenwerking met de Nederlandse stichting Yayasan Setetes Embun is het plan om een lokale kliniek
uit te breiden met een kinderafdeling. Hier kunnen kinderen en moeders gratis, of waar mogelijk tegen een
kleine vergoeding, geholpen worden.
Wij hopen dat je ook meehelpt om deze zorg mogelijk te maken! Lijkt het jou leuk om mee te helpen met de
organisatie van (een gedeelte van) dit project? Vind jij het leuk om iets creatiefs te maken en dat te laten
zien/horen aan dorpsgenoten? Wij horen het heel graag; persoonlijk, telefonisch of via de mail! Samen kunnen
we er een mooi project van maken!

Joanne Bloemsaat 06 1282 2708
joanne@bloemsaat.org
Heleen Pereboom
06 1502 3074
heleen.pereboom@planet.nl
_____________________________________________________________________________________________
Afbeelding: PG De Hoeksteen
;
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Podcasts die te denken geven
Ik ben altijd op zoek naar goede verhalende podcasts. Podcasts zijn radioprogramma’s die je kunt luisteren
wanneer jij dat wilt. De laatste jaren verschijnen steeds meer prachtige, Nederlandstalige podcasts. Goede
podcastseries zetten me aan het denken en leren me vaak iets.
Een voorbeeld van zo’n podcast is De Deventer Mediazaak. Hierin wordt de Deventer Moordzaak uit 1999
ontrafeld, waarbij de weduwe Wittenberg om het leven kwam. Via het nieuws had ik weleens iets
meegekregen van deze zaak. Maar hoe het precies zat wist ik niet meer. Er was toch een ‘klusjesman’ bij
betrokken? En ging er niet van alles mis tijdens de rechtszaken? De zesdelige podcast vertelt stap voor
stap hoe het ging. Het is spannend om te volgen; ik had vaak zin om weer te moeten reizen met de auto,
want dan kon ik weer verder luisteren. Vooral blijkt: wat er in de media gebeurde, klopte niet altijd met de
werkelijkheid. Dingen lagen vaak genuanceerder. Goed voor mij om soms bij stil te staan: oordeel niet te
snel, maar wacht even af. Vaak zitten er meer kanten aan één verhaal of één ervaring. Dankzij de podcast
heb ik ze in deze zaak weer op een rijtje. En vele andere Nederlanders met mij, want de serie is enorm
populair.
Nog zo’n goed verhaal: Sisyphus. Een podcast die gaat over een legendarische bergbeklimming in 1977.
Een groep Nederlanders vertrekt dan naar Nepal om daar de Annapurna te beklimmen, een berg van
meer dan 8000 meter. Doel van de expeditie: voor het eerst een Nederlander op de top krijgen. Vijf van
de expeditieleden blikken in vier delen terug. Ze vertellen over de ontberingen: kou, hoogteziekte en
lawines. Hoe het afloopt vertel ik niet. Wel kan ik zeggen dat ook dit een boeiende luisterervaring is. Tijdens
de beklimming moet de groep samenwerken en soms lastige keuzes maken. Hoe hoger ze komen, hoe
moeizamer de weg. Iedereen wil naar de top, maar niet iedereen kan er naartoe. Ik moest denken aan het
‘gewone’ leven. Hoe ga je met elkaar als het moeilijker wordt? Hoe verhouden je eigen ambities,
verlangens zich tot die van anderen? Wanneer kies je voor jezelf, en wanneer juist niet? Mede vanwege
dit soort vragen was dit een podcast die nog wel even in mijn hoofd blijft zitten.
Voor 2022 wens ik eenieder veel luisterplezier!

Hartelijks, ds.

Martin Boon

06-1627 9444
martindedominee@gmail.com

Kerkdiensten
Nog even over onze kerkdiensten in De Hoeksteen. Inmiddels is iedereen weer welkom in onze vieringen
op zondagochtend om 10.00 uur. Daar zijn we heel blij mee. Koffiedrinken na afloop kan gelukkig ook
weer. Voor wie niet kan of wil komen: online zijn de vieringen live of op een later tijdstip te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl, zoek op ‘Austerlitz’.
_________________________________________________________________________
Foto en afbeelding: PG De Hoeksteen
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van de Redactie
Corona op school!

door Finne, Minke, Lot en Amber
Mondkapje
Groep 6/7/8 moet allemaal een mondkapje op wanneer ze uit de klas gaan (op de gang). In de klas hoeft het
niet, omdat we dan in één klas zitten. We mogen ook niet meer met alle groepen samen spelen. Groep 7/8
gaat met groep 6A/7 samen. De andere groepen vormen ook tweetallen.
Handen ontsmetten
Het kan best irritant zijn als je je handen moet ontsmetten. Groep 7-8 doet het echt heel vaak. Juf Marion, de
juf van groep 7-8 staat met ontsmettingsmiddel bij de deur. Bij juf Alissa, de juf van groep 6-7 moeten de
kinderen hun handen wassen.
Tafels schoon maken
We krijgen taken dat we de tafels extra schoon moeten maken. Dan krijgt iedereen een taak zoals tafels
schoonmaken of de prullenbakken leeg maken. En de tafels worden ook in de TSO gedaan door de TSO
meester of door een TSO juffrouw.
Wat ouders niet mogen
Ze mogen niet meer op school komen zoals de bieb :( Soms denken we wat er aan de hand is. Maar we
houden het altijd gezellig. Er komen nu mensen die werken op school. En als je een gesprek hebt moeten de
ouders een mondkapje op of het gesprek is digitaal.
Thuiswerken
We moeten thuiswerken als er 3 of meer kinderen corona hebben. We hebben al 3 keer thuis moeten werken.
Dan moet je testen. En je krijgt spullen mee zoals je Chromebook en je werk. Je gaat ook online met de juf of
meester in een meet.
Bubbels
De bubbels zijn dat de groepen niet bij elkaar mogen. Bijvoorbeeld je mag geen pauze samen houden. Je mag
niet samen gymmen. Je moet afstand houden van de andere groepen. De groepen 6/7/8 mogen wel bij elkaar.
Net als de kleutergroepen samen mogen, mag ook groep 3-4 en 4-5 samen. Waarom? Omdat sommige
groepen anders gescheiden zijn.
Thuis testen
We moeten vanaf nu ook 2 keer per week een zelftest doen. Er hebben ook al een paar mensen corona. Die
zitten dan thuis. en moeten een corona test doen. Nadat je hoort dat iemand waarmee je omgaat corona heeft.
dan moet je een test doen. Maar nadat moeten ze wel gelijk thuis zitten en als je geen corona hebt dan blijf je
1 tot 2 dagen, en als je de test eerder hebt, heb je geluk! Alleen je mag niet als je een corona testuitslag
eerder hebt dan (bijvoorbeeld) een (sneltest) en dat krijg je tijdens school de uitslag dan mag je niet zomaar
naar school.
Wat doe het met de kinderen?
Veel kinderen vinden het erg stom, irritant, saai en suf. Ze zeggen: het zijn zulke onzin regels! kinderen zien
elkaar ook minder. De regels zijn te streng, omdat we vaak thuis moeten werken. En ze vinden dat de kinderen
minder aandacht krijgen door de regels. Mondkapjes vinden ze ook erg irritant, we kunnen minder
samenwerken met andere groepen. Ze willen ook graag leren.
Wat doet het met de juffen (meester)
Ze vinden het erg vervelend, omdat de school al 2 keer dicht gegaan is. De juffen moeten ook erg veel
overleggen. Ze willen zich ook graag bezighouden met het geven van goed onderwijs en ze vinden mondkapje
ook erg vervelend. Ze zijn wel blij dat de kinderen weer naar school komen.
Voortgezet onderwijs
We schrijven hier erover omdat het heel belangrijk is om de school te vinden die bij je past.
Vanwege Covid-19 kunnen we geen open dagen en lesmiddagen alleen bezoeken. Dat maakt
de keuze moeilijker om de goede middelbare school te vinden. Groep 7 en 8 hebben
gezamenlijk met de klas ook bij scholen gekeken een daarvan was het CLZ. Die hadden het
superleuk georganiseerd. Oud-leerlingen hebben ons door de school heen geleid. We hebben
een paar lesjes meegedraaid. Zo kregen we toch nog een beetje een idee hoe het voorgezet
onderwijs in elkaar zit. Ook hebben vele middelbare scholen online lesmiddagen. Sommige
scholen hebben ook een virtuele tour door de school gemaakt. Dat betekent dat je op de iPad
of telefoon online door de school heen kan lopen. Bij voorbeeld het Revius.

_________________________________________________________________________

Foto’s: Redactie & Anja de Leeuw
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Peuterspeelzaal De Piraatjes

De peuterspeelzaal heeft het naar de zin in het Hart van Austerlitz!
Wanneer je op visite komt in speelzaal ‘De Piraatjes’ zou je niet zeggen, dat er acht kinderen aan
het spelen zijn. Op woensdag is het meestal rustig, maar Astrid Kester vertelt dat op maandag
en vrijdag, als er zestien kinderen zijn, het eveneens zo gemoedelijk kan verlopen. Dan staan er
twee leidsters voor de groep. Vandaag heeft Astrid hulp van Wilma van der Meer. Zij is een oudcollega van Astrid en komt elke woensdag als vrijwilliger hand- en spandiensten verrichten. Terwijl
ik met Astrid praat, puzzelt Wilma even om het spel te stimuleren, verschoont ze een meisje op
het toilet en bereidt ze alvast wat werkjes voor. Zo dadelijk wordt er een afscheid gevierd van één
van de kleuters, die vier geworden is. Het meisje gaat volgende week naar de basisschool. Die
overgang verloopt heel soepel. De kinderen kennen de andere kinderen en de leerkrachten van
de Pirapoleon al goed. Het toiletblok en de buitenspeelplaats wordt immers samen gedeeld. Dus
daar ontmoeten de kinderen elkaar regelmatig. Op donderdag werkt Astrid alleen en dan heeft
ze maximaal acht kinderen van twee tot vier jaar. Op maandag en woensdag is er nog plek. En
op de andere dagen is er weer plaats als een peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat.
Astrid is enthousiast over haar locatie, die ze deelt met de BSO Pirapoleon. Er zijn goede
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de kastindeling. Eén kast met klein speelgoed, dat
gevaarlijk kan zijn voor de peuters, staat achterstevoren zodat de kleintjes er niet bij kunnen. Er
is voldoende ruimte om naast de vaste opstelling te dansen, te klimmen of te klauteren. Wat
opvalt is, dat alle kinderen uiterst tevreden zitten te spelen. De peuters spelen alleen of samen
en af en toe zoeken ze contact met Astrid of Wilma. Er worden tosti’s gebakken in de huishoek,
bananen verkocht in de winkel en één van de jongens zit op zijn gemak met duplo en auto’s te
pruttelen. Er is een vast schema. Dat geeft ook stabiliteit, omdat de kinderen weten hoe de
routines gaan.

_____________________________________________________________________________________________
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De Piraatjes is officieel een VVE-locatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en Astrid is een
gecertificeerd Piramide leidster. Dat betekent, dat zij gespecialiseerd is om aan extra taal- en
ontwikkelingsstimulering te doen. Astrid werkt in mei 10 jaar bij de peuterspeelzaal. Daarvoor
werkte ze in Leersum en daar waren Wilma en zij collega’s. Momenteel werken ze met het thema
‘winter’, zodat vogels voeren bijvoorbeeld uitgebreid besproken wordt. Als VVE-locatie moet
Astrid voldoen aan de wettelijke regelgeving en krijgt ze regelmatig inspectie van de GGD, die
overigens uitermate tevreden is. Astrid blijft continue bijscholen. Ze vindt dat ook leuk en laat de
nieuwe app zien op een tablet, die ze gebruiken kan bij de oudste kleuters. Aan het eind van de
ochtend wordt dit wel eens gekozen.
Tweemaal moest de peuterspeelzaal dicht in verband met de coronamaatregelen, maar deze
keer konden zij openblijven voor alle kinderen. Een enkel kindje moet wel eens een paar dagen
in quarantaine, maar over het algemeen valt dat erg mee. Verder is het erg gezellig, dat de
bovenburen zo met hen meeleven. Soms wordt er uitbundig gezwaaid. Wie weet – als de
coronamaatregelen versoepeld zijn – meldt zich een ‘voorleesopa of -oma’. Dus als u van lezen
houdt, dan kunt u in een klein groepje wat prentenboeken voorlezen. De luisteraars zullen soms
hun eigen gang gaan, maar vaak komen ze vanzelf weer terug.
Op de foto’s staan Yill, Astrid en
Vajen, Tristan, Wilma, Verita en
Lennart allemaal enthousiaste
piraten!
Piramide is een educatief concept voor
jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch
medewerker en leerkracht om kinderen
goed te begeleiden in de ontwikkeling.
Door slimme combinaties van activiteiten en
spel krijgen ze in een veilige omgeving grip
op de wereld. Een betere start kun je ze niet
geven!
Bron: https://www.piramidemethode.nl

Jetty Vegter
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Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat de eerste elektrische deelauto en laadpaal in Austerlitz werden geplaatst.
Inmiddels staan er drie auto's van het type Nissan Leaf van Samen Slim Rijden Zeist en het aantal gebruikers
groeit gestaag. Per 1 februari wordt één van deze auto's vervangen door een elektrische Renault Zoë. Dit is
een kleinere auto, die nog voordeliger te gebruiken is. Vanaf € 10,- per maand heb je al een abonnement op
de deelauto en kun je een auto reserveren met de app. Wist je dat autodelen vaak veel goedkoper is dan een
eigen auto? Geen afschrijving, onderhoudskosten, belasting, verzekering en brandstof. Je betaalt alleen voor
de tijd en de kilometers die jij maakt. Je deelt met bekenden uit het dorp, samen houden we de auto's netjes
en dragen we bij aan een duurzame toekomst!
Verwacht je veel thuis te blijven werken? Staat jullie tweede auto eigenlijk vooral voor de deur? Of is er een
andere reden waarom je overweegt over te stappen op een deelauto? Maak dan geheel vrijblijvend een
proefrit. Dit kan op 12 februari in de Componistenbuurt in Zeist (parkeerterrein Jan Ligthartplein) of op
afspraak in Austerlitz. Voor meer informatie of een proefrit kun je terecht op www.samenslimrijden-zeist.nl.

Hieronder enkele ervaringen van gebruikers:
"Autodelen maakt het ons mogelijk om met één eigen auto alles te doen. Heel handig. We hebben de deelauto
maar af en toe nodig als tweede auto. Laatst even op en neer naar Station Amersfoort om onze studerende
kinderen van de trein te halen. Moet elke keer wel even weer kijken hoe het werkt, maar eigenlijk is dat heel
makkelijk. En elektrisch natuurlijk! Dat rijdt heerlijk. Mijn oproep is: doe gewoon je tweede auto weg, is goed
voor het milieu en het bespaart je echt honderden euro's per maand!"
Jan Smelik
“Ik ben nu zo’n twee jaar ‘tientjeslid’ omdat ik het een goed initiatief vind. Ik heb tot nu toe een keer of vijf
een elektrische deelauto gereserveerd en elke keer was er gewoon een voertuig direct beschikbaar. Zodra
onze tweede auto niet meer goedgekeurd wordt, ga ik over op de deelauto als tweede auto. Ook omdat ‘ie
elektrisch is.”
Marinus Jan Veltman
"Wij vinden het autodelen geweldig tot nu toe. De auto rijdt lekker, makkelijk in gebruik via de app, en als je
hem niet gebruikt heb je er geen omkijken naar en dat geeft een vrij gevoel. En dat alles tegen een scherpe
prijs, als je het vergelijkt met andere deelauto projecten."
Daniël Trommel - Zigterman

Ton Melgers
info@austerlitzduurzaam.nl
_________________________________________________________________________
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Austerlitz en de energietransitie
Uiterlijk in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Ook de inwoners van Austerlitz krijgen hiermee te maken.
Sinds een paar jaar is een werkgroep bezig met hoe dat vorm kan krijgen. Via informatiebijeenkomsten in
het Dorpshuis brengt de Gemeente dit al een jaar of drie onder de aandacht. Op zaterdag 19 februari is
van 15.00-17.00 uur weer zo’n informatiebijeenkomst in het Dorpshuis.
De werkgroep
In de werkgroep Austerlitz Aardgasvrij zitten vertegenwoordigers van Austerlitz’ Belang en Austerlitz
Duurzaam, de Gemeente, woningcorporatie Woongoed Zeist en netbeheerder Stedin. De werkgroep zoekt
antwoorden op de volgende vragen: Hoe zou Austerlitz verwarmd kunnen worden, als er geen gas meer
wordt geleverd? Hoe krijgt u warm water en hoe gaat u koken? De werkgroep zoekt naar oplossingen die
veilig, haalbaar en betaalbaar zijn en passen bij Austerlitz en de bewoners. Een klankbordgroep met twintig
inwoners uit Austerlitz, denkt met de werkgroep mee.
Uw huis, uw keuze
Belangrijk is: het gaat over uw huis en u bepaalt zelf wat er gebeurt. U kunt er op elk moment voor kiezen
om uw huis zelfstandig aardgasvrij te maken. U hoeft niet te wachten tot 2050. Er zijn al mooie voorbeelden
van woningen in het dorp, die afgelopen jaren aardgasvrij zijn geworden.
De werkgroep onderzoekt intussen hoe inwoners van Austerlitz geholpen kunnen worden om aardgasvrij
te worden. Op dit moment zien we vier mogelijke manieren waarop inwoners van Austerlitz hun woning
kunnen verwarmen en warm water kunnen krijgen, zonder gebruik te maken van aardgas. Die vier
manieren noemen we de vier ‘warmte-opties’. In de informatiebijeenkomst worden deze nader toegelicht.
We willen u als inwoner later dit jaar vragen welke warmte-optie(s) we als werkgroep nader moeten
onderzoeken. Dat doen we als volgt:
❖ De komende maanden praat de Gemeente ons bij over wat de verschillende warmte-opties zijn en
welke voordelen en nadelen ze hebben. Daar wordt ruim de tijd voor genomen. We nodigen u via een
brief uit voor een informatiebijeenkomst en – op een later moment – houden we inloopdagen op een
locatie in het dorp.
❖ We willen daarna, in juni 2022, alle inwoners van Austerlitz vragen hun voorkeur uit te spreken via
een bewonersonderzoek. Dat doen we samen met de Gemeente. We vragen u dan welke warmteoptie(s) we als werkgroep verder moeten gaan onderzoeken. Vanzelfsprekend wordt eerst alles
uitgebreid uitgelegd.
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Uw huis verwarmen zonder aardgas: hoe kan dat eruitzien?
De werkgroep heeft vier mogelijke warmte-opties in beeld, die de huizen in Austerlitz kunnen verwarmen
en van warm water kunnen voorzien, zodra er geen aardgas meer wordt geleverd. We weten in grote
lijnen wat de voordelen en nadelen zijn. We maken dat beeld steeds scherper, door de voordelen, nadelen
én kosten uit te werken per type woning. We doen dit voor negen typen woningen die in Austerlitz te vinden
zijn. Zo krijgen bewoners een steeds preciezer beeld van wat de vier warmte-opties voor hun type woning
betekenen. De komende maanden gaan we u hier verder over informeren.

Dit zijn de vier warmte-opties:
Optie 1: warmtepomp
Bij deze warmte-optie schaft elke woningeigenaar een warmtepomp aan. Er zijn verschillende soorten
waaruit een huiseigenaar kan kiezen. Ook zijn er mogelijkheden om met een paar woningen samen te
werken. Daar komen we nog op terug. Iedereen kan zelf kiezen welke soort warmtepomp hij of zij wil en
op welk moment hij of zij die wil aanschaffen. We kunnen dit als werkgroep en inwoners gezamenlijk
voorbereiden en uitwerken, want misschien willen veel mensen eenzelfde oplossing.
Optie 2: warmtenet
Bij deze optie wordt een leidingnetwerk in Austerlitz aangelegd, waar veel woningen op zijn aangesloten.
Via dat netwerk wordt warm water bij de woningen afgeleverd, waarmee inwoners hun huis kunnen
verwarmen, en dat ze kunnen gebruiken in de keuken en de badkamer. Het water in een warmtenet wordt
verwarmd vanuit één centrale bron, waar het water op een duurzame manier moet worden verwarmd.
Optie 3: groen gas
Bij deze optie wordt het huidige gasleidingnetwerk in Austerlitz aangepast, zodat er groen gas doorheen
kan gaan. Groen gas is gas dat op een duurzame manier wordt gemaakt. Dat kan zijn: duurzaam
geproduceerd waterstofgas of biogas. De aangesloten woningen kunnen dan een cv-ketel op groen gas
laten werken in plaats van op aardgas.
Optie 4: CV in combinatie met een warmtepomp
Zie warmte-optie 3, maar dan gecombineerd met een warmtepomp in elke aangesloten woning. Dit is ook
een vaak voorgestelde ‘tussenoplossing’. Naast uw bestaande cv-ketel is er een warmtepomp, vaak in
combinatie met zonnepanelen. Zo wordt meteen ca. 50% energie bespaard en heeft iedereen ruim de tijd
(zo’n 15 jaar) om de woning voldoende goed te isoleren.
NB. Bij alle warmte-opties geldt, dat het koken in de toekomst elektrisch zal gaan (via inductie koken) en
niet meer op gas.
Deze warmte-opties zijn onderling behoorlijk verschillend en vragen elk een heel andere aanpak. Om op
termijn de geschikte warmte-optie te kunnen kiezen, wil de werkgroep graag weten wat de voorkeur heeft
van de inwoners van Austerlitz: welke warmte-optie(s) moet de werkgroep nader onderzoeken?
Er komt een e-mailnieuwsbrief over Austerlitz Aardgasvrij. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.zeist.nl/austerlitzaardgasvrij. Meld u aan, dan mist u niets van de ontwikkelingen. Meer informatie
over een aardgasvrij Austerlitz vindt u ook op deze website, evenals de brieven, die de Gemeente u eerder
stuurde over dit onderwerp.

Marinus Jan Veltman
Lid van de werkgroep & lid van Austerlitz Duurzaam
_________________________________________________________________________
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Wandelgroep
Op een mistige maandagmorgen…
verzamelen een aantal bewoners uit Austerlitz zich
om samen een wandeling in de omgeving te maken.
Klokslag half twaalf komen er plotseling zo’n tiental
mensen bij elkaar om gezellig met elkaar te bewegen,
bij te praten en van de omgeving te genieten.
Deze wandelgroep is ontstaan doordat de mensen,
die op woensdagochtend gewend waren om te
gymmen, niet meer in het Dorpshuis terecht konden
vanwege de coronamaatregelen. Ook al kan er
inmiddels wel weer in het Dorpshuis gegymd worden,
de wandelgroep is blijven bestaan. De deelnemers
vinden het heerlijk om zo samen een frisse neus te
halen en te bewegen. Marianne Veenema zoekt elke
keer een andere route uit, zo blijft het afwisselend.
Frans Emmink en zijn vrouw Ina wandelen al vanaf
het begin mee. Huub – de boswachter – was er deze
keer niet bij, omdat hij niet fit was. Doorgaans kan hij
onderweg over bijzonderheden vertellen. Nu hielp
Ricardo om een dikke tak te verplaatsen, hij woont in
het Hart van Austerlitz en heeft het daar bijzonder
naar zijn zin. Ella Veerman is net hersteld van een
knieoperatie en vertelt over haar nest met puppy’s,
waar ze in december afscheid van genomen heeft. Er
was een wachtlijst voor.
Jopie Doornekamp-Schuurman, geboren en getogen
in Austerlitz, is er ook bij. De oudste inwoonster van
ons dorp, Bep Sakkers, met een leeftijd van 96 jaar,
wandelt ook graag een stukje mee. En Hilde van den
Breul had haar hondje meegenomen en ging op het
laatst rechtsaf richting huis.
Deze keer waren er ook twee gasten uit Amsterdam.
Hun dochter woont in Austerlitz en zij passen op het
huis. Zij vonden daar de oproep om mee te wandelen.
Het is moeilijk om volledig te zijn, Louise van Kleef en
Mieke Boudewijn wandelden bijvoorbeeld ook vaak
mee maar zijn er nu niet bij.
Op verzoek van Patricia Pijnenburg ben ik een keertje
meegegaan, om over deze wandeling wat in De
Prikkel te kunnen vertellen. Patricia kennen we nog
van de plantentafel in haar voortuin, in het voorjaar
start zij daar weer mee.

Een overzicht van een aantal sportieve mogelijkheden in Austerlitz:
• Maandagochtend gymnastiek van 10.00 tot 11.00 uur
• Wandelgroep maandagochtend om 11.30 uur met aansluitend rond
12.30 uur koffie in het Dorpshuis
• Donderdagochtend gymnastiek vanaf 10.45 uur: de rollatorgymgroep. Deze doelgroep beweegt met behulp van dit hulpmiddel.
Wilt u meedoen? Aanmelden kan bij Marianne Veenema tel. 06 3061 0451.
Jetty Vegter
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Wanneer

Activiteit

Locatie

Georganiseerd door

19-feb

Informatiebijeenkomst Austerlitz Aardgasvrij

Dorpshuis 15.00-17.00 uur

Gemeente/A'litz Duurzaam

13-mrt

Winterwandeling rondom Austerlitz (€ 2,50)

Dorpsplein 10.00 uur

Gilde Zeist

13-mrt

Spellenmiddag (blz. 4)

Dorpshuis 14.00 uur

Chris en Robert

16-mrt

Gemeenteverkiezingen

Dorpshuis

Gemeente

26-mrt

Voorjaarsconcert

Dorpshuis 20.00 uur

Fanfarecorps Erica

30-mrt

Algemene Leden Vergadering Austerlitz' Belang

Dorpshuis 20.00 uur

Austerlitz' Belang

9-apr

Palmpasen optocht

Vertrek Dorpsplein

Austerlitz' Belang

27-apr

Koningsdag aubade

Muziektent

Austerlitz' Belang

15-mei

Een Rondje Geluk (blz. 48)

Kerkplein 11.00-13.00 uur

PG De Hoeksteen

19-mei

Geldinzamelactie nieuwe podiumdelen

Dorpsplein/Dorpshuis/School

Pirapoleon/Dorpshuis/Erica

26-mei

Dauwtrappen met Erica

Dorpsplein 7.00 uur

Fanfarecorps Erica

30-mei /
2-jun

Zeister Avondvierdaagse

Vertrek vanaf Bisonveld

Avondvierdaagse Zeist

1-jun

Doorkomst A4D-Zeist: muziek in de muziektent

Muziektent 19.00 uur

Fanfarecorps Erica

3-jun

Deadline Prikkel 2022-2

de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel

5-jun

Afsluiting Geluksproject: Brunch (blz. 48)

Kerkplein

PG De Hoeksteen

10-jun

Picknickconcert op de Floriade

Floriade Almere 12.30 uur

Fanfarecorps Erica

21-24-jun

50+ tennistoernooi SVA

Sportcomplex Austerlitz

SV Austerlitz sectie Tennis

30-jul

Op de fiets door de Franse tijd (€ 2,50)

Dorpsplein 14.00 uur

Gilde Zeist

27-aug

Start feestweek Austerlitz: Dorpskwis

Dorpshuis

Austerlitz' Belang

3-sep

Dorpsfeest

Dorpsplein/Dorpshuis

Austerlitz' Belang

1-okt

Jubileumconcert

Oosterkerk

Cantiamo, gemengd koor

maandag

Wandelgroep

Dorpsplein 11.30 uur

Dorpsondersteuner

maandag

Austerlitz Kleurt

Dorpshuis 13.30-16.00 uur

Austerlitz Zorgt

maandag

Meisjesclub

Dorpshuis 18.45-19.45 uur

Meisjesclub Austerlitz

maandag

Zangrepetitie Cantiamo

Oosterkerk 20.00-22.00 uur

Cantiamo, gemengd koor

maandag

Gymnastiek/meer bewegen

Dorpshuis 10.00-11.00 uur

Austerlitz Zorgt

dinsdag

Bridgen in het Dorpshuis

Dorpshuis 19.30-22.30 uur

Bridgeclub Austerlitz

woensdag

Schaken in Ouwekamp, ons eetcafé

Ouwekamp 19.30-22.00 uur

Schaakclub Marengo

woensdag

Snackdag Dorpshuis

Bestellen via: 0343 491376

Dorpshuis HvA

donderdag

Gymnastiek/meer bewegen: rollatergymgroep

Dorpshuis 10.45 uur

Austerlitz Zorgt

donderdag

Muziekrepetitie fanfarecorps

Dorpshuis 19.30-22.00 uur

Fanfarecorps Erica

vrijdag

Snackdag Dorpshuis

Bestellen via: 0343 491376

Dorpshuis HvA

zondag

Kerkdienst Protestantse Gemeente

De Hoeksteen 10.00-11.00 uur

PG De Hoeksteen

Bovengenoemde activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud
en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen!
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Wijkteam Zeist-Oost

Bülent Isik
wijkmanager Austerlitz
Aan het eind van de Weideweg staat één van de oudste huizen én gemeentelijk monument van
Austerlitz aan de rand van de oude paardenwei. Deze boerderij heeft dit predicaat gekregen naast
vijf andere panden in Austerlitz.
Samen met Bülent Isik ben ik op zoek gegaan naar de locatie van een nieuw geplande speeltuin.
We komen uit bij het ‘jongste’ stuk van de Rutger Loenenweg, die evenwijdig loopt aan de Etienne
de Pinedaweg en die straks verbonden wordt met de Weideweg. Een werknemer van Omme &
De Groot geeft ons wat meer informatie. In deze straat komen de speeltoestellen. Daarnaast komt
er een groenstrook en extra parkeervoorzieningen. Bülent Isik heeft de regie gehad bij de
totstandkoming van deze plannen voor extra speeltoestellen. Het blijkt een typisch voorbeeld voor
de rol van een wijkmanager.
Wat doet een wijkmanager nog meer? De gemeente Zeist is opgedeeld in vijf wijken, waar
volgens het principe van ‘wijkgericht werken’ een verdeling is gemaakt. Verschillende organisaties werken samen en de wijkteams houden regelmatig spreekuren. Behalve de wijkmanager
zijn de politie, medewerkers van de welzijnsorganisatie Meander Omnium, Sociaal Team,
Centrum Jeugd en Gezin en twee woningcorporaties vertegenwoordigd. Deze partners in de wijk
zijn dus onder andere de wijkagent, een wijk sociaal werker, een jongerenwerker en iemand van
het Centrum Jeugd & Gezin.
De bedoeling is om te komen tot een integrale aanpak van zaken die zich in de wijk afspelen.
Want in de wijken gebeurt het allemaal: leuke dingen, situaties die met veiligheid te maken
hebben, leefbaarheid, nieuwe ontwikkelingen, etc. Voor Bülent Isik is deze vraag interessant: Wat
kan de Gemeente doen voor de wijk en wat kunnen de inwoners zelf organiseren?
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Bülent Isik - wijkmanager Austerlitz

Wat dat laatste betreft, krijgt Austerlitz een groot compliment. Ons dorp wordt vaak als voorbeeld
gesteld van een krachtig beleid, veel solidariteit en bereidheid om betrokken te zijn bij allerlei
ontwikkelingen. Door deze sociale samenhang wordt veelal het draagvlak groter om elkaar te
mobiliseren en te motiveren. Met bewondering wordt gesproken over de aanpak van Austerlitz
Zorgt.
De rol van Bülent Isik is om in de wijk het eerste aanspreekpunt te zijn voor de gemeente Zeist.
Hij kan inwoners ondersteunen, adviseren en soms de regie voeren bij wijk overschrijdende
onderwerpen. Dan gaat het niet over een losliggende stoeptegel, maar over onderwerpen waarbij
organisaties met elkaar moeten samenwerken. Dat dit niet altijd gebeurt, daar hebben we in
Austerlitz genoeg voorbeelden van. Bülent Isik wil zich graag richten op de sociale veiligheid,
verkeersveiligheid en het dorp faciliteren bij activiteiten, die de leefbaarheid vergroten. Daarom
heeft hij contacten met Austerlitz’ Belang, de Verkeerscommissie, met Marianne Veenema als
dorpsondersteuner, met de voorzitter van de Sportvereniging Austerlitz en met Anja de Leeuw,
schoolleider van basisschool Pirapoleon. Als wijkmanager kan hij niet alles regelen. Als
samenleving hebben wij het ook nodig, dat we open staan voor elkaar, een tijdelijk ongemak
accepteren, tolerant zijn, want mede door alle beperkingen van de coronapandemie is
leefbaarheid een kostbaar element.
Na een ‘koffie-to-go’ en een warme chocolademelk nemen we afscheid met deze mooie wensen
in gedachten. Op de website van de gemeente Zeist lees ik, dat het mogelijk is om een wijkbudget
aan te vragen, een duurzaam buurtinitiatief financieel te ondersteunen, etc. Deze aanvragen
kunnen momenteel alleen schriftelijk worden ingediend, omdat de wijkspreekuren tot nader order
zijn afgelast.
Jetty Vegter
Kijk voor meer informatie over ons wijkteam op De wijk Zeist-Oost.
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COLOFON
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG
Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman
Marmontweg 45, 3711 BH
tel. 0343-755652
Secretaris – Margreet Muller
Waterlooweg 103, 3711 BD
Penningmeester – Jouke Numan
Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB
Sandra Helderman-Swart
Etienne de Pinedaweg 27, 3711 CH
Hester Storsbergen
Waterlooweg 109, 3711 BD

De Prikkel is het blad van
Vereniging Austerlitz’ Belang
Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn,
kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via
info@austerlitzbelang.nl.
Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar.
Het lidmaatschapsgeld wordt via een automatische incasso geïnd, maar u kunt een gift
direct overmaken naar bankrekeningnummer
NL 82 INGB 0000 562 502 t.n.v. Vereniging
Austerlitz’ Belang.
Kijk voor informatie op: www.austerlitzbelang.nl
Problemen met de bezorging van De Prikkel?
Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl
of bel 06 1809 6433

ERELEDEN
F. Emmink
W.J. Oerlemans
A.C.M. (Gusti) Smulders
J.A.C. Snijders
H.A. van der Vegt
G. van Wandelen
G.T. de Zeeuw
De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht
op 10 november 1945 en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 40477997.

REDACTIE DE PRIKKEL
Hanneke Phielix
Jetty Vegter
E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl

VOLGENDE DEADLINE: 3 juni 2022
verschijningsdatum rond 18 juni

Lees De Prikkel digitaal en in kleur
op www.issuu.com (zoeken: Prikkel)

➔of download de gratis app ISSUU

Verdachte situatie of hulp nodig?

Spoedeisend?
Politie: 0900 8844 / Brandweer: 0900 0904
Bel 112
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