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De zomer is voorbij, we gaan weer richting herfst en winter. Het aantal vaccinaties loopt nog steeds op.
Langzaamaan keren we terug naar normaal. We kunnen weer naar het restaurant, een feestje vieren of
op stap met zijn allen. Ook Austerlitz’ Belang heeft natuurlijk niet stil gezeten in de afgelopen tijd, al is
het misschien niet allemaal even zichtbaar. In onze maandelijkse bestuursvergaderingen komen allerlei
onderwerpen voorbij, groot en klein, die in of rond het dorp spelen. We missen nog steeds een paar
bestuursleden, dus neem vooral contact met ons op als u interesse heeft.
Het Austerlitzse wandelweekend is net weer achter de rug, standaard het eerste weekend van oktober.
Helaas hadden we slecht weer, waardoor het aantal deelnemers laag was. Toch maakten ongeveer
200 deelnemers een leuke wandeling in de omgeving. Ditmaal ging de tocht richting Maarn en
omstreken, wat veel complimenten opleverde van de deelnemers. Kortom, volgend jaar oktober komen
veel mensen weer terug.
De aankondiging dat Vodafone een aanvraag gaat indienen voor een nieuwe zendmast in het dorp,
heeft heel wat mensen in beweging gebracht. Er is door Vodafone een informatiebrief verstuurd aan
omwonenden, die u op onze website kunt inzien. Elders in deze Prikkel zal door betrokken inwoners uit
het dorp aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Let wel, Austerlitz’ Belang neemt - zolang niet
helder is wat de meerderheid van het dorp wil - geen standpunt in over dit onderwerp. De Prikkel is het
orgaan, waar u mogelijkheden heeft om wat u bezig houdt te delen met dorpsgenoten. Ik verwacht dat
het laatste woord hierover nog niet gesproken is. Uiteraard proberen we u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Vanuit de gemeente Zeist begrepen we dat de eerste voorbereidingen voor de rotonde op de
Woudenbergseweg inmiddels zijn begonnen, al zullen ze nog niet direct zichtbaar zijn. De voorlopige
planning staat nog steeds op het eerste kwartaal van 2022. We hebben er lang op moeten wachten,
maar we hopen dat het nu snel gaat gebeuren.
Ook de uitbreiding van de KNVB loopt nog steeds via de Gemeente en de KNVB. We worden goed op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De KNVB heeft een aanvraag ingediend, die momenteel
in behandeling is bij de gemeente Zeist en de provincie Utrecht.
Nu de herfst begonnen is, het weer slechter wordt en de dagen korter worden, zal ook het buitenleven
weer wat gaan afnemen. Ik heb in de afgelopen zomer veel fietsers, wandelaars en andere toeristen
gezien, die goed gebruik maakten van alle voorzieningen die we hebben. Dat is toch een ding wat elk
jaar gezelligheid in het dorp brengt!
Aangezien dit de laatste Prikkel van 2021 is, wens ik iedereen nu alvast alle goeds voor 2022,
bijzonder fijne feestdagen en hopelijk snel tot ziens bij één van de activiteiten van Austerlitz’ Belang.
En zoals altijd, voor alle vragen, op- en aanmerkingen kunt u bij ons terecht.

Martijn Hartman-Maatman
Wist u dat we een ideeënbus hebben?
Stuur uw idee naar: info@austerlitzbelang.nl
of doe het in de brievenbus bij de secretaris op
Waterlooweg 103.
_____________________________________________________________________________________________
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Zoals u allen inmiddels wel bekend zal zijn, heeft Vodafone het voornemen geuit om een antenne ten
behoeve van mobiele telefonie in het dorp te willen plaatsen en wel op het perceel Waterlooweg 2. Let
wel, dit is dus nog geen definitieve vergunningsaanvraag. Deze volgt op een later tijdstip. Vodafone
geeft hier mee alleen aan, dat er plannen zijn in die richting. Vodafone voldoet hiermee aan de wettelijke
verplichting om omwonenden in een straal van 400 meter rondom de bedoelde plaats aan te schrijven
om dit voornemen kenbaar te maken. Dat is gebeurd door middel van een brief en een informatiefolder
op 27 september 2021. Eventueel kunt u de brief en de informatiefolder lezen op de website van
Austerlitz’ Belang.
In juli 2020 heeft Vodafone een deel van de 700 MHz band gekocht in een veiling door de Rijksoverheid.
Daarmee heeft zij ook een dekkingsplicht op zich genomen. Dit betekent, dat uiterlijk 2 jaar later (juli
2022) 98% van elke Nederlandse gemeente voorzien moet zijn van dekking en een minimale
internetsnelheid van 8 Mbps. Als een Gemeente hier niet aan voldoet, volgen er strenge sancties door
de overheid, zoals een dwangsom en het intrekken van de licentie.
Austerlitz’ Belang staat natuurlijk voor de gezondheid en het welzijn van alle inwoners in ons dorp, mede
daarom volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Toch is Austerlitz’ Belang geen partij in deze en
kunnen wij dus ook geen bezwaar maken tegen de komst van deze antenne. Wij wijzen u op alle
bestaande bezwaarprocedures, waar u gebruik van kunt maken indien gewenst. Dit is mogelijk, zowel bij
Vodafone als bij de gemeente Zeist op het moment, dat de vergunning daadwerkelijk wordt
aangevraagd.
Wij zullen de beschikbare informatie ter beschikking stellen aan de inwoners van Austerlitz, zodat zij op
basis van deze informatie zelf tot een besluit kunnen komen om wel of geen bezwaar te maken. We
begrijpen dat er inmiddels wat acties zijn opgestart door inwoners. Hier wordt Austerlitz’ Belang over
geïnformeerd, maar we zijn hier niet bij betrokken. Austerlitz’ Belang is als zodanig niet voor of tegen de
komst van de antenne. Het staat elke ondernemer vrij om een vergunning aan te vragen volgens de
daarvoor geldende regels. Het is dan aan de Gemeente en het individu om daar wel of geen bezwaar
tegen te maken.
Houd u dus vooral onze website in de gaten, maar ook die van de gemeente Zeist en de Nieuwsbode,
voor meer informatie:
•

Austerlitz’ Belang: www.austerlitzbelang.com

•

Gemeente Zeist: www.zeist.nl/zienswijze-bezwaar-of-beroep

•

De Nieuwsbode: www.denieuwsbode.nl

Het bestuur van Austerlitz’ Belang
_________________________________________________________________________
Foto behorend bij artikel: Zendmast in Gelderland beklommen, reden nog onbekend - LINDA.nl
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Het nieuwe meisjesclub seizoen is weer van start gegaan! We zitten weer in de
kelder van het Dorpshuis met elkaar te knutselen en hopen dat we dat dit jaar
het hele jaar kunnen blijven doen! Want wat is het weer gezellig, met 27 meiden
die van knutselen en gezelligheid houden, bij elkaar te zitten!
We zijn van start gegaan met het maken van Happy Stones, die we vervolgens
in het dorp hebben neergelegd. Misschien heeft u er wel eentje gevonden! De
komende tijd valt er weer genoeg te doen rondom de komende feestdagen. Zo
knutselen we nu voor Halloween, daarna voor de herfst, Sinterklaas en Kerst.
Rondom het thema Kerst kunt u dit jaar weer met ons meedoen; op zondag 12
december organiseert Stichting Jeugdwerk Austerlitz weer een Kerst-DoeMarkt voor jong en oud. Vorig jaar is deze vanwege Covid niet doorgegaan,
maar de twee jaren daarvoor was het een groot succes. We zijn nog op zoek
naar mensen die willen helpen bij het begeleiden van een knutselactiviteit deze
middag, dus mocht het u/je wat lijken, neem dan gerust via onderstaand emailadres contact met ons op.
Dan nog even terug naar het einde van ons vorige clubseizoen. We hebben dit
seizoen afgesloten met een lang verlangd clubkamp! We gingen naar Lunteren
waar we met het thema Beachparty, een heerlijk zonnig feestweekend hebben
gehad. We hadden een echte Ibizamarkt, we versierden zonnebrillen en
slippers en we hebben gebarbecued. Het is traditie om het dorp al toeterend te
verlaten en weer terug te komen, u heeft ons vast wel gehoord...!
We hebben na de vakantie alweer nieuwe meisjes mogen verwelkomen. Zit je
nog niet op Meisjesclub en lijkt het je leuk? Kom dan gerust een keer kijken.
We zitten elke maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur in de kelder van het
Dorpshuis. Meisjesclub is voor meisjes vanaf groep 3.
Wil je eerst meer weten? Kijk dan eens op onze
Facebookpagina www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz
of neem contact met ons op via de mail: meisjesclubausterlitz@gmail.com.

Hartelijke groet, de leidsters van de Meisjesclub

_________________________________________________________________________
Foto’s: Meisjesclub
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Een begraafplaats
bestemd voor ALLE
inwoners van Austerlitz!
Ontstaan
De familie De Beaufort heeft in 1871 aan de Hervormde Gemeente
van Austerlitz een stuk grond gegeven om een begraafplaats aan
te leggen aan de Oude Postweg te Austerlitz. Later heeft de kerk
nog tweemaal een stuk grond gekregen om de begraafplaats uit te
breiden. Op 9 januari 1871 werd aan Burgemeester en Wethouders
van Zeist toestemming gevraagd de begraafplaats aan te leggen.
Hoewel er geen datum bekend is, moet de toestemming kort
daarna gegeven zijn (bron: Rutger Loenen).
De begraafplaats kwam ongeveer op de plek waar F.A. Hubert in
1827 zijn vrouw mocht begraven. De precieze plaats van dat graf is
niet bekend. Wel is de steen gevonden. Deze ligt nu bij het
baarhuisje. Op de steen staat: "anno i.c. 1827; in naam der heilige
drie-eenheid; begraafplaats der familie F.A. Hubert; hier rust
vrouwe Sara Charlotte Hubert; geboren den 12 november 1771;
overleden den 1 november 1827".
Baarhuisje
Ook het geld voor het baarhuisje is geschonken door de familie De
Beaufort. Aanvankelijk was het geld bestemd voor de reparatie van
het halve dak van het kerkgebouw - dat we nu kennen als ‘Het
Beauforthuis’ - plus twee kerkbanken. Op 21 oktober 1872 werd de
bestemming van het geld gewijzigd in het bouwen van een
baarhuisje. Waarschijnlijk is het baarhuisje begin 1873 gebouwd
(bron: Rutger Loenen). Het oudste deel van de begraafplaats en
het baarhuisje zijn gemeentelijk monument. Zowel de kerk als de
begraafplaats zijn de familie De Beaufort zeer erkentelijk voor hun
financiële steun. Zonder de bijdrage van deze familie zou Austerlitz
waarschijnlijk geen eigen kerk en begraafplaats gehad hebben.
Grafregisterboek
In het met de handgeschreven grafregisterboek van de begraafplaats staat op de eerste bladzijde:
Een doodgeboren lijkje van: den J. v. d. Broek geboren 5 Oct. ’71
begraven den 7 October 1871 voor rekening onzer Herv. Diaconie.
(Letterlijk weergegeven.) Bij de begrafenissen daarna wordt bijna
niet meer geschreven wanneer een kindje geboren is, maar wel wat
de leeftijd was. Dit gebeurde op verschillende manieren:
bijvoorbeeld ‘ruim drie maanden oud’, of ‘oud 17 maanden’, of ‘oud
twee dagen’. De eerste volwassene, oud 35 jaren, werd begraven
op 15 augustus 1872. De datum van overlijden werd niet vermeld,
daar begon men ongeveer in 1878 mee.

Ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de begraafplaats wordt
er een nieuwe bloembak geplaatst.

_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Anja Selderijk

_____________________________________________________________________________________________
Aantal begrafenissen in de afgelopen 150 jaar
Periode 1871-1921:
Totaal 357 begrafenissen, waaronder 220 kinderen
(40 doodgeboren kinderen, 71 kinderen tot 3 maanden,
59 kinderen tot 1 jaar, 50 kinderen vanaf 1 jaar).
Periode 1921-1971:
Totaal 331 begrafenissen, waaronder 66 kinderen.
Periode 1971-2021:
Tot nog toe 374 begrafenissen, waaronder 11 kinderen. Sinds
mei 1995 is het mogelijk een asbus in een urnenkeldertje te
plaatsen, in totaal zijn er nu 39 asbussen op de begraafplaats.
Urnentuin
De urnentuin is in 2018 uitgebreid en de tuin er omheen is inmiddels mooi begroeid. Er wordt steeds
vaker gekozen voor cremeren en het is fijn dat de asbus van een overledene een plekje kan krijgen in dit
speciaal aangelegde gedeelte van de begraafplaats.
Onderhoud
Er wordt op de begraafplaats geen bijdrage gevraagd voor het onderhoud. Dit in tegenstelling tot andere
begraafplaatsen. De begraafplaats wordt bijna uitsluitend door vrijwilligers onderhouden. Ook u bent van
harte welkom om u aan te sluiten bij deze groep. We komen eens per drie weken twee uur bij elkaar om
te werken. Maar toch zijn er aan het onderhoud kosten verbonden. Er zijn klussen, die we moeten
uitbesteden omdat zij te omvangrijk zijn of waarvoor wij de benodigde apparatuur niet bezitten. Het
aanleggen van de paden en het onderhoud ervan moeten bekostigd worden, evenals het
grootonderhoud aan bomen, hek en baarhuisje.
Anja Selderijk is sinds 1 januari 2006
de beheerder van Begraafplaats
Austerlitz. Zij is in februari 1993 in
Austerlitz komen wonen. Anja was in
die tijd docent Huishoudkunde op het
Christelijk College Zeist. In de zomer
van 2006 kreeg zij acute leukemie en
moest stoppen met werken. Na twee
jaar behandeld te zijn, is de ziekte
chronisch te noemen. Zij heeft een tijd
in de Kerkenraad gezeten en vanaf
2006 was Anja als Kerkrentmeester speciaal belast met het
beheer van de begraafplaats. Twee groepen vrijwilligers helpen
met het onderhoud. De ene groep op de maandagmorgen, de
andere groep op de dinsdagavond. Anja regelt alles rond een
uitvaart met betrekking tot de begraafplaats. Zo zorgt zij ervoor
dat het graf gegraven is. Het personeel van de begraafplaats
uit Zeist komt de graven openen en sluiten, zij hebben de
expertise om dit voor Austerlitz te doen. De samenwerking is al
jarenlang heel plezierig. Op de dag van de uitvaart wordt het
graf open gelegd en komen de touwen erbij te liggen, want in
Austerlitz daalt de kist met touwen. Op het moment van de
uitvaart ontvangt Anja de rouwstoet bij de begraafplaats en
regelt dan alles wat nodig is.

Reglement
Op de website van de Protestantse
Gemeente De Hoeksteen vindt u
informatie over de begraafplaats:
https://hoeksteen-austerlitz.nl.
Onder het kopje ‘Gemeente’ vindt u
de gegevens van de Begraafplaats.
De beheerder kan u extra informatie
geven in samenwerking met een
uitvaartleider. Beperkt is het mogelijk
om een plekje te reserveren.
Doorgaans wordt er ‘op rij’ een graf
gereed gemaakt in verband met
logistieke voorbereidingen.
Uw gift voor het onderhoud
is en blijft heel erg welkom!
NL 51 TRIO 0254 6400 28
t.n.v. Begraafplaats van de
Protestantse Gemeente te Austerlitz
ANBI 824 127 134

Marmontweg 2, 3711 BJ Austerlitz
Tel. 06 1255 3987
begraafplaats@hoeksteen-austerlitz.nl

_________________________________________________________________________
Foto’s: Anja Selderijk & Redactie

Anja Selderijk
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Lieve kinderen in Austerlitz, beste ouders,
Wat gaat de tijd toch snel. Zijn we in Madrid de hele zomer
bezig geweest om jullie cadeautjes in te pakken, zitten we
nu alweer op de volgeladen Pakjesboot en varen we naar
Nederland. En dan hebben we ook nog eens vanuit
Nederland het bericht gekregen dat het met de gezondheid
van veel mensen soms een probleem is. En … dat vanwege
corona de intocht in jullie mooie dorp Austerlitz misschien
niet door kan gaan. De Pieten en ik moeten er niet aan
denken! Laten we met z’n allen maar hopen dat het in
november wel goed komt. Daar vertrouwen we toch wel op.
We kunnen nu al wel zeggen dat het feest in de gymzaal
van het Dorpshuis weer niet door kan gaan. Er komen dan
te veel mensen te dicht bij elkaar te staan en dat mag niet
van de Burgemeester. We kunnen jullie al wel verklappen
dat we zeker naar Austerlitz komen om jullie te zien en naar
jullie te zwaaien. Maar waar en hoe, dat weten we op dit
moment nog niet. Dat vertellen we jullie volgende maand
wel. Als ik jullie was, zou ik thuis alvast gaan oefenen met
het zingen van Sinterklaasliedjes.
Nou lieve kinderen, Sint gaat op het dek van de Pakjesboot
nog even lekker van de zon genieten.

Groeten van Sinterklaas
en het Pietenteam

_________________________________________________________________________
Foto’s: Sinterklaas & Redactie / Afbeelding: Pixabay
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Austerlitz is een kleinschalig dorp, waar toch wel aardig wat activiteiten plaats vinden. Zomers op
het gezellige plein vinden concerten van allerlei bands uit de buurt plaats in de Muziektent en het
115- jarige Fanfarecorps Erica speelt ook regelmatig haar deuntje mee in het dorp. Daarnaast zijn
er verschillende verenigingen en niet te vergeten Austerlitz’ Belang en Austerlitz Zorgt.
In het geheel vernieuwde Dorpshuis zijn ook allerlei gezellige activiteiten te beleven, maar
Austerlitz heeft ook een sportvereniging op een prachtige locatie aan de rand van het dorp, de SV
Austerlitz. Dit is een OMNI-vereniging, dat houdt in dat er vier takken van sport beoefend worden,
te weten voetbal, tennis, darts en klaverjas. En binnenkort ook ‘padel’.
Om deze vereniging in stand te houden hebben we leden nodig. Wat betreft het voetbal is er wat
aanwas vanuit het nieuwe gedeelte van Austerlitz en dat geldt gelukkig ook voor de tennis. Over
enkele maanden krijgt de vereniging er 2 padelbanen bij en dat zal hopelijk ook voor nieuwe leden
gaan zorgen. Voor de wekelijkse dartavond op vrijdag zijn we nog wel op zoek naar nieuwe leden!

Klaverjasclub
De klaverjasclub zoekt ook nieuwe leden, iedere
donderdag wordt er geklaverjast. Tijdens deze avonden
kunnen de klaverjassers koffie, thee, frisdrank en bier
bestellen bij de dames achter de bar. Deze dames staan
gedurende het gehele klaverjasseizoen achter de bar, dus
het zijn vertrouwde gezichten. Zij verzorgen tijdens de
avond de mensen ook met lekkernijen zoals bakjes chips
of zoutjes en er wordt 3x per avond rondgegaan met kaas,
diverse soorten worst, augurkjes, snack tomaatjes
komkommer e.d. Het is op de donderdagavond een
gezellige en ongedwongen sfeer waarbij een leuke boom
klaverjassen voorop staat, maar de gezelligheid en sociale
contacten worden zeker niet uit het oog verloren.
Dus als u nieuwsgierig bent geworden hoe het op de
klaverjasclub eraan toe gaat, kom dan eens vrijblijvend
langs om te zien of het ook wat voor u is. U kunt van
tevoren telefonisch contact opnemen met het secretariaat
06 2946 3927 of met de voorzitter 06 2544 1925.
U bent van harte welkom!
Voor vragen en/of informatie over Sportvereniging Austerlitz:
Oude Postweg 31
3711 AC Austerlitz

mailnaar@svausterlitz.nl

Tel: 0343-491501

www.svausterlitz.nl

_____________________________________________________________________________________________
Foto: SV Austerlitz / Afbeelding: Pixabay
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v.l.n.r. Noud, Finn, Boas, trainer/leider Jasper, Dani,
Felix, Casper, Tom, Ben en Thomas

v.l.n.r. Staand: Britt, Thomas, Figo en Serge
Geknield: Maaike, Daniel, Milan, Thijs en Sam

Voetbal JO8 en JO9 (jongens onder 8 en onder 9 jaar)
In 2018 zijn we begonnen met een groepje van 8 á 10 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 6 jaar. Het was
alleen maar trainen en na een jaar hebben we besloten om een team in te schrijven bij de KNVB voor
competitiewedstrijden. Inmiddels hebben we een groep van 20 kinderen en na een jaartje trainen konden
we ook een 2e team (JO8) bij de KNVB inschrijven voor competitievoetbal.
Onder leiding van Puck, Arnoud, Jasper, Anouk en Senna wordt er elke woensdagmiddag van 16.00 tot
17.00 uur getraind op ons mooie sportcomplex.
Heb je zin om ook te trainen en te voetballen, dan ben je natuurlijk van harte welkom!
Kom eens langs om te kijken of je dit leuk vindt.

Vacatures
Sectie Tennis:
Penningmeester

Wij kunnen
uw hulp goed
gebruiken!!!

Secretaris
Leden commissie jeugdactiviteiten
...................................
Contactpersoon voor De Groene Club
(de Groene club is een onafhankelijke club die
verenigingen helpt en volledig ontzorgt in het
verduurzamingstraject)

Coördinator MOP (meerjarig onderhoudsplan)
Accommodatie cöordinator
Medewerkers kantinecommissie
Bardienst planner
Ledenadministratie
Leden pr-commissie (promotie, social media)
Leden sponsorcommissie
Leden automatiseringscommissie

_________________________________________________________________________
Foto’s en flyer: SV Austerlitz
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We mogen u nu al een nieuwtje vertellen… Menno Kroon gaat binnenkort
Fysiopraktikum Austerlitz van Marianne Veenema overnemen. Vanaf
1 januari 2022 gaat Menno in de praktijk meelopen met de bedoeling om deze
in het voorjaar over te nemen. Zo kan hij kennismaken met de verschillende
cliënten en het reilen en zeilen in de praktijk.
De meeste mensen in Austerlitz kennen Menno vast wel: van school, de
voetbal, de tennis enz. Menno heeft zijn studie nagenoeg afgerond. Hij heeft
stagegelopen in Driebergen bij Fysio Fix. Op dit moment werkt hij als stagiaire
bij KVO in Leusden. Daar behandelt hij patiënten van alle leeftijdsgroepen.
Hij ziet ook veel sportblessures. Dat komt in Austerlitz natuurlijk ook van pas.
Wat verwacht Menno van deze nieuwe stap?
Het is natuurlijk geweldig om in Austerlitz aan de slag te gaan, in het dorp waar ik ben opgegroeid.
Mijn vak is grotendeels een sociaal vak, want patiëntcontact is altijd één op één. Natuurlijk moet je kennis
van zaken hebben en een goede diagnose kunnen stellen, maar de behandeling gaat gepaard met veel
gesprekken, aanmoediging en stimulering om vol te houden. Dat sociale aspect spreekt mij erg aan. Ook
het omgaan met oudere mensen vind ik boeiend. Langzamerhand gaat Marianne mij inwerken. De
overdracht zal geleidelijk gaan. Ik ben blij met deze enorme kans.
Hoe kijkt Marianne tegen deze stap aan?
Eerlijk gezegd heb ik hier heel lang naar toe moeten groeien. Met een brok in mijn keel heb ik de handtekening gezet. Ik ben ruim 30 jaar fysiotherapeut geweest in Austerlitz. Om mijn praktijk straks los te laten
zal niet vanzelf gaan, want ik weet dat ik het patiëntencontact heel erg ga missen. Ik ben wel blij dat ik
straks van alle administratieve rompslomp af ben. Bovendien ben ik blij dat ik het wat minder druk zal
krijgen. Gelukkig zal ik nog heel veel mensen zien als dorpsondersteuner, want dat blijf ik nog wel lekker
doen.
Ik weet dat de praktijk en de patiënten in goede handen
komen bij Menno, daar heb ik alle vertrouwen in. In de
maanden januari, februari en maart kan hij zich langzaam
inwerken en zal ik hem ondersteunen waar mogelijk. Ik
verheug me echt op iets meer vrije tijd. En om een extra
dag te gaan oppassen op mijn pasgeboren kleinzoon
Lucas. Dan kan ik ook iets vaker naar mijn moeder, die
momenteel meer zorg nodig heeft. Ik vind het ook echt
leuk dat Menno als echte Austerlitzser de praktijk gaat
overnemen.
Volgend jaar heeft u vanaf ongeveer april te maken met
twee mensen. Naast Menno is Nicolien Klaassen nog
steeds de Parkinson- en oefentherapeut, die op
dinsdagmiddag en vrijdag in de praktijk werkt.

Ik wens ze allemaal veel plezier en veel succes!!!

Jetty Vegter

_________________________________________________________________________
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Bibliodrama ‘Spelenderwijs’
Bibliodrama is een speelse manier van het tot
leven wekken van Bijbelverhalen. Het is iets
anders dan naspelen. Ieder kiest een rol en vult
die op zijn of haar eigen manier in. In het spel
geef je samen invulling aan het verhaal. Daarbij
doet het hele lichaam mee. Je voelt bijvoorbeeld
de aandrang om in beweging te komen, als
iemand iets zegt. En je doet het, of niet. Of je
merkt onzekerheid op in jezelf, als iets te mooi
lijkt om waar te zijn. Of je wordt je gewaar van
angsten, als je wel wilt maar niet durft. Hoe je de
rol invult, zegt veel over wie je bent in het
gewone, dagelijkse leven. Op die manier ontdek
je veel over jezelf en ga je ook anders kijken naar
een Bijbelverhaal. Spelenderwijs gebeurt er van
alles.
Een voorbeeld uit één van de evangeliën: “Je
bent opgegroeid bij ons, we kennen jou door-endoor”, aldus een geërgerde broer van Jezus
tegen Jezus. “Wees toch niet zo druk met al die
mensen om je heen. Kom toch bij ons, hier. Dan
kun je even lekker jezelf zijn.” Jezus reageert
emotioneel, de woede komt vanuit zijn tenen:
“Nee, ik ben niet méér mezelf bij jullie. Hier, met
mijn leerlingen en met de mensen die ik liefheb,
bij God: bij hen ben ik veel meer mezelf dan bij
jullie.” De broer van Jezus lijkt wat lamgeslagen.
Hij mompelt nog wat over dat het al goed is.
Jezus oogt opgelucht, maar ook moegestreden.

Dit is een scene uit een bibliodrama waarin ik zelf
ook deelnemer was. Het maakte veel indruk op
me. En het zette me aan het denken. Waar ben
ik vooral mezelf? Bij wie ben ik op mijn gemak?
Waar voel ik me geliefd, gezien, gewaardeerd? In
het Bijbelverhaal dat we speelden ging Jezus
terug naar het dorp waar hij was opgegroeid,
Nazareth. Op andere plekken waren de mensen
enthousiast geweest over hem. Maar in Nazareth
weten ze niet goed wat ze met hem aan moeten.
Dit was toch die zoon van de timmerman die ze
al kenden sinds hij een baby was, wat haalt hij
zich allemaal in zijn hoofd?
Ik ben enthousiast over bibliodrama. En ik volg
daarom een opleiding tot begeleider. De afgelopen tijd heb ik daarom veel bibliodrama’s
gedaan met allerlei groepen in De Hoeksteen, de
kerk. Vaak waren mensen, net als ik, blij verrast
door wat er gebeurde. Met een min of meer vaste
groep spelen we nu regelmatig. Heb je zin om
een keer mee te doen en aan den lijve te ervaren
hoe het is? Laat het weten en laat je verrassen.

Ds. Martin Boon
Tel. 06 1627 9444
martindedominee@gmail.com

Kerkdienst bijwonen
Hierbij ook een update over de coronamaatregelen in onze kerk. Het is al enige tijd niet meer nodig om je
van tevoren op te geven voor kerkdiensten. Je kunt gewoon komen op zondagochtend om 10.00 uur. De
viering volgen via www.kerkdienstgemist.nl kan ook. Koffiedrinken na afloop is weer mogelijk voor wie
wil. Veel activiteiten zijn weer opgestart. Daarbij geldt - net als in de kerkdienst - het advies om een
passende afstand te houden van elkaar. Sint-Maarten op 11 november gaat helaas nog niet door, heel
jammer vinden we dat. Maar voor het gekrioel van kinderen en ouders in een volle kerk lijkt het nog iets
te vroeg. Hopelijk volgend jaar!
_____________________________________________________________________________________________
Foto: Martin Boon & Afbeelding: website De Hoeksteen
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Op 12 september hebben wij een
actiedag voor de Voedselbank en Nepal
Treasures gehouden. Door middel van
een flyer was iedereen in het dorp
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn
en langs te komen.
We hebben een gezellige koffiemaaltijd
op het kerkplein gehouden, waarbij
heerlijke hapjes voor het buffet waren
meegenomen.
Ook zijn er veel producten voor de
voedselbank ingeleverd, 5 kratten vol!
De collecte en overboekingen voor de
voedselbank hebben € 606,02 opgeleverd en bij Nepal Treasures is er
voor € 520,- aan mooie producten
gekocht. Wat een geweldige opbrengst
voor beide goede doelen!
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk
bedanken voor de aanwezigheid,
bijdrage en verleende hulp.
Samen hebben wij er een hele mooie
actiedag van gemaakt!
Daarnaast nog een extra dank aan het
Dorpshuis, waar wij de tafels van
mochten gebruiken en aan Tjeerd
Westerterp van wie wij de tent konden
lenen.

Joanne en Heleen

_________________________________________________________________________
Foto’s: De Hoeksteen
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Op zaterdag 2 en zondag 3
oktober is weer ons jaarlijkse
wandelweekend gehouden.
Gelukkig was het dit jaar - met
wat voorzorgsmaatregelen bij de
inschrijving in verband met de
coronaregels - wel weer mogelijk
om het wandelweekend te
organiseren. Vorig jaar was dit
helaas niet mogelijk.
De wandelingen waren dit jaar
richting Maarn en ook de
Pyramide van Austerlitz kon weer
in de routes opgenomen worden.
De 25 km wandeling ging zelfs
tot aan Maarsbergen. Helaas
waren er minder deelnemers dan
gehoopt. Ongetwijfeld zal het
slechte weer hiervan de
hoofdoorzaak zijn. Met name op
zondag begon de dag met veel
hevige regen, waardoor we
slechts 21 deelnemers konden
inschrijven.
Ook dit jaar mochten wij vele
complimenten in ontvangst
nemen met betrekking tot de
routes en de duidelijke bewegwijzering met behulp van pijlen.
Dit jaar moesten wel drie mensen
opgehaald worden, die niet in
staat waren de route zelfstandig
uit te lopen.

Jouke Numan
Coördinator wandelweekend

Ik wil alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan de voorbereiding en uitvoering hartelijk
bedanken voor hun inzet!

_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie / Afbeelding: Pixabay & Website SGWB
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Bericht van het bestuur
Nu we – hopelijk – in de nadagen van de coronacrisis zitten, heeft Austerlitz Zorgt haar normale
activiteiten weer kunnen oppakken. Dat betekent
onder andere dat we weer elke tweede
woensdag samen eten in het Dorpshuis:
Austerlitz Eet. De leden met een e-mailadres
sturen we telkens het menu toe en zij kunnen zich
per mail aanmelden. De andere leden kunnen het
menu bekijken in de vitrines bij het Dorpshuis,
Buurtsuper Van Dijk en Slagerij Noordam.
Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan bij Marianne
Veenema (dorpsondersteuner).
Thema-avonden
In september hebben drie thema-avonden plaatsgevonden met leden en niet-leden van Austerlitz
Zorgt. De eerste avond ging over de activiteiten
en diensten van de zorgcoöperatie: wat vinden
de leden ervan en wat ontbreekt er nog? De
tweede avond had als thema jeugd en gezin.
Hierin is gesproken over hoe het is om met
kinderen in Austerlitz te wonen, welke behoeftes
er leven en wat Austerlitz Zorgt hierin mogelijk
zou kunnen betekenen. Tijdens de derde avond
werd gesproken over het beeld dat men heeft van
Austerlitz Zorgt en hoe de communicatie naar de
leden en bewoners beter kan. In een volgende
Prikkel komt een uitgebreider verslag van deze
avonden. In elk geval alvast onze hartelijke dank
aan de pakweg 35 dorpsgenoten, die hieraan
hebben deelgenomen.
Begin volgend jaar zal er ook nog een enquête
worden gehouden onder leden en niet-leden. Op
basis van de uitkomsten van de thema-avonden
en de bewonersenquête zal Austerlitz Zorgt de
koers voor de komende jaren bepalen. Want wij
doen alles op basis van de wensen en behoeften
van onze leden.

Ontmoetingsavond voor bewoners van het
Hart van Austerlitz
Ook is het eindelijk gelukt om een ontmoetingsavond te organiseren met en voor de
bewoners van het Hart van Austerlitz. Deze
avond vond plaats op 4 oktober in samenwerking
met WoonStichting NuVoorStraks. De maaltijd
werd aangeboden door het Dorpshuis. Het was
een heel gezellige en informatieve avond, waar
een kleine 50 bewoners bij aanwezig waren. Ter
plekke is op initiatief van Hans Nauta een
bewonerscomité samengesteld, dat meteen aan
de slag kan met een lijstje met onderwerpen om
te bespreken met Woongoed en NuVoorStraks.
Austerlitz Zorgt was natuurlijk ook aanwezig om
aan de bewoners te vertellen, wat wij zoal doen
en om te inventariseren wat er nog aan wensen
leeft. Er komt voor alle bewoners van het Hart van
Austerlitz nog een verslag hiervan.
Nieuw: koffieochtend in het Dorpshuis
In samenwerking met de Algemene Seniorenvereniging Zeist is Austerlitz Zorgt ook gestart
met een nieuwe activiteit: de maandelijkse
koffieochtend in het Dorpshuis. Dinsdag
5 oktober vond deze voor het eerst plaats en al
direct waren er ongeveer 15 deelnemers,
waarvan ook enkele uit Zeist. Het aantal vrouwen
was overigens wel veel hoger dan het aantal
mannen, dus ik zou zeggen: mannen, kom ook!
Aanmelden is niet nodig. Ook deze activiteit
wordt per e-mail en via de vitrines in het dorp
aangekondigd en staat in de digitale agenda van
de Nieuwsbode.

_____________________________________________________________________________________________
Foto: Carol Dohmen
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Coronatoegangsbewijs
Op veel plekken wordt naar een coronatoegangsbewijs (CTB) gevraagd, maar niet
iedereen heeft die. Sommige mensen zijn wel
gevaccineerd, maar is het nog niet gelukt om de
QR-code op de telefoon of op papier te krijgen.
In dat geval: bel met het nummer 0800-1421 en
houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit
staat op uw paspoort en rijbewijs. Na inspreken
van de benodigde informatie (BSN en postcode
is voldoende) krijgt u een papieren bewijs na
ongeveer een week in de brievenbus. Lukt het
niet om dit zelf te doen, neem dan gerust contact
op met Marianne.
Er zijn ook mensen die niet gevaccineerd zijn.
Bijvoorbeeld omdat ze dat niet mogen om
medische redenen, of omdat ze ervoor hebben
gekozen zich niet te laten prikken. Dorpshuizen
en buurthuizen in het hele land worstelen ermee
hoe ze met het CTB om moeten gaan. De
richtlijnen van de overheid zijn niet altijd duidelijk.
Zo ook in Austerlitz. Het bestuur van Austerlitz
Zorgt is hierover in gesprek met het dorpshuisbestuur. Uitgangspunt is dat mensen zoveel
mogelijk mee kunnen doen, binnen de ruimte die
de overheid hiervoor biedt. Laten we hopen dat
we spoedig verlost zijn van de resterende
coronamaatregelen. Mocht u vragen hebben
over de coronaregels bij de activiteiten van
Austerlitz Zorgt, neem dan gerust contact met mij
op via jan.smelik@austerlitzzorgt.nl.
Tenslotte misschien leuk om te vermelden dat
Austerlitz nog steeds als voorbeeld voor de rest
van ons land wordt gezien.
Jan Snijders schrijft er in het artikel van Woon
Stichting NuVoorStraks op pagina 38 ook iets
over. Onlangs mocht ik nog over ons dorp
vertellen voor een internationaal congres, met
zo’n 1.000 deelnemers uit ruim 50 landen.

Nog steeds een dorp
om trots op te zijn!

Jan Smelik
Voorzitter Coöperatie
Austerlitz Zorgt U.A.

_________________________________________________________________________
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Op 19 juli 2021 zong Cantiamo voor het eerst lekker in de buitenlucht bij één van onze leden in de tuin.
De dirigent had er duidelijk ook veel zin in. Het was een geslaagde repetitie met dank aan de
gastvrouw en -heer.
Zoals gepland konden de concerten vorig jaar en begin dit jaar niet doorgaan. Een concert geven met
een onderlinge afstand van 1,5 meter is niet te doen met een koor van ca. 75 leden. En dat zou ook
gelden voor bezoekers.
Gelukkig zijn we op 6 september weer met de repetities begonnen, waardoor we kunnen werken aan
een gepland concert in december bij het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek in Arnhem.
Volgend jaar bestaat Cantiamo 100 jaar en dat willen wij op 1 oktober 2022 vieren met een daverend
concert in de Oosterkerk te Zeist. In 2023 hopen we het Passieconcert te brengen, zoals gebruikelijk
zal dit weer plaatsvinden in de Maartenskerk te Doorn. Wij: de leden van het gemengde en vooral
gezellige koor hebben er weer zin in en gaan er met frisse moed tegenaan!

Voor de komende tijd hebben we
weer nieuwe uitdagingen voor
uitvoeringen en evenementen op
de agenda:
- 18 december
Kerstconcert in Bronbeek
te Arnhem
- 25 december
Meezingen in de Kerstdienst
in De Hoeksteen
aanvang 10.00 uur

Voor algemene vragen, lid worden
of het bijwonen van een repetitie om
eens de sfeer te proeven, kunt u het
beste eerst een mail sturen naar:
bestuur@cantiamo-austerlitz.nl.

Anderhalf jaar heeft Cantiamo niet mogen zingen. Volgens
onderzoeken heeft 36% van de cultuurverenigingen ledenverlies
geleden door corona. Welnu, Cantiamo heeft – gelukkig – geen
verlies geleden door deze pandemie. We hebben wel minder
leden als voorheen, maar het niet zingen, de vergrijzing of
keuzes die gemaakt zijn door enkele leden, zijn hier de oorzaken
van. Het verlies is vooral bij de bassen en tenoren voelbaar.
Dus Cantiamo is met name op zoek naar bassen en tenoren.
Wilt u zingen en lijkt het u leuk om bij ons te komen zingen?
Wij zijn een mooi en fijn gemengd koor met op het ogenblik rond
de 70 leden. Er is een fijne samenhang in dit koor. Ter
verduidelijking hiervan is het feit dat alle leden anderhalf jaar de
contributie gewoon hebben doorbetaald, zodat aan vaste kosten
voldaan konden worden. Het bestuur is daar bijzonder trots op.
Wij willen u graag verwelkomen op maandagavond om 20.00
uur in het Dorpshuis Hart van Austerlitz. Op deze avond oefenen
en zingen wij met elkaar.

Namens de pr-commissie van Cantiamo

Wil van Hunnik, Wilma Bolhuis en Patricia van der Klift
_________________________________________________________________________
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Een boek van Diet Sijmons

Diet Sijmons woont inmiddels 7½ jaar in ons dorp. Zij is geboren in Maastricht, opgegroeid in Arnhem
en woonde - voordat ze naar Austerlitz kwam - in Utrecht. Met haar 74 jaar een sociale en actieve
dorpsbewoonster. Zij is adempedagoog en nog altijd werkzaam in haar praktijk aan huis op Oude
Postweg 138.
Diet is niet altijd adempedagoog geweest. Zij heeft geschiedenis gestudeerd en was docent op de
middelbare school. Omdat ze liever met jongere kinderen werkte en graag op een breder terrein wilde
lesgeven, besloot ze zich om te scholen tot lerares aan de basisschool. Een ingrijpende gebeurtenis in
haar leven zette haar toch op een ander spoor. Een aantal jaar verdient zij haar brood door te klussen
totdat zij een baan bij de educatie voor volwassenen in Amersfoort krijgt. Daar leerde zij mensen lezen
en schrijven. Eerst gaf ze les aan Nederlanders en later ook aan buitenlandse vluchtelingen.
Vanaf haar 7e jaar speelt Diet piano. Toen ze ging studeren miste ze het muziek maken, maar een piano
paste niet in haar studentenkamer. Ze ging dwarsfluit spelen en genoot er vooral van om dat samen met
anderen te doen. Toen de vraag kwam of ze kinderen piano of dwarsfluit kon leren spelen, ging ze daar
graag op in. Zo ontstond langzaamaan een muziekpraktijk naast haar werk aan volwassenen in
Amersfoort. Maar op haar 47e krijgt ze van het dwarsfluit spelen ernstige schouderklachten. Zij gaat op
zoek naar oplossingen en ontdekt al gauw dat houding en ademhalen er alles mee te maken hebben. In
haar ontdekkingstocht naar verschillende ademmethoden vindt zij een boek van Ilse Middendorf, ‘De
ervaarbare adem’. Deze methode is in Nederland nauwelijks bekend en er is geen opleiding voor.
Intussen vindt ze het werken in het reguliere onderwijs steeds
minder leuk. Meer en meer komen er voorschriften en regels;
dus minder vrijheid om de lessen op je eigen wijze samen te
stellen. Op haar 55e neemt ze een time-out van drie maanden en
stapt samen met haar zus op de Transmongolië Express. In die
periode realiseert zij zich dat ze graag nog lang wil blijven
werken, maar dan wel in zinvol werk waarbij ze het gevoel heeft
echt iets voor anderen te kunnen betekenen.
Dus gaat Diet op haar 56e met de VUT en pakt ze de studie op
om adempedagoog te worden. Dat doet zij in Duitsland. Na zes
jaar studie behaalt zij in 2010 daar het vakdiploma en kan ze
aan het werk op haar eigen wijze. En nu heeft ze haar
werkervaring van de laatste tien jaar opgeschreven in een boek.
Waar gaat haar werk over? We kennen de adem zoals we die via de longen in- en uitademen. In
vaktermen heet dat de uitwendige adem, iets wat iedereen zonder nadenken doet, maar wat je ook kunt
sturen en trainen.
_____________________________________________________________________________________________
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Daarnaast is er ook de inwendige adem en die is minder bekend. Hiermee wordt het transport van
zuurstof via het bloed naar onze organen bedoeld. Hiervan ben je je niet bewust en je kan het niet
beïnvloeden, tenminste, dat denken we. Indirect kan het wel: door te bewegen zoals het lichaam is
bedoeld. Ons drukke bestaan past niet bij de behoeften van de inwendige adem. Die vraagt om rustig en
met aandacht bewegen, om een zachte aanpak. En op bewegen dat niet gericht is op het trainen van
spieren, maar eerder om het bindweefsel - dat alle delen van het lichaam omhult - in een goede conditie
te brengen. Als jouw inwendige adem verbetert gaan je organen beter werken, krijg je automatisch een
betere conditie en klaart je geestelijke welzijn ook op. Een win-win situatie die recht doet aan ieders
eigen tempo en karakter. Adem verbindt lichaam en geest! Diet leert mensen te luisteren naar hun
lichaam via soepele, natuurlijke bewegingen waardoor je een natuurlijker ademritme ontwikkelt.
Er is veel te ontdekken aan de adem. Wist u bijvoorbeeld dat het belangrijk is om goed uit te ademen?
Juist tijdens het uitademen worden er allerlei stofjes aangemaakt zoals calcium, die de lichaamsfuncties
herstellen. Met een juiste balans tussen in- en uitademen krijgt u vanzelf een beter uithoudingsvermogen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze interessante methode? Er is nu een boek met daarin 100
oefeningen met uitleg, waarvan er 30 zijn geïllustreerd. Vijftien oefeningen zijn ook als video te bekijken.
Diet heeft dit boek geschreven, omdat deze methode in Nederland nog niet echt bekend is. Zij is
overigens de enige, in Duitsland gediplomeerde, adempedagoog in Nederland. Het boek van Ilse
Middendorf uit 1980 is niet meer verkrijgbaar. De medische wetenschap heeft sindsdien ook niet
stilgestaan, dus het was echt tijd om een nieuw boek te maken. Diet is hier de laatste drie jaar mee
bezig geweest. Ze heeft het in eigen beheer uitgegeven en wordt bijgestaan door 2 personen die zij
inmiddels zelf opgeleid heeft in deze methode. Het boek is op de eerste plaats gebaseerd op ervaring,
maar steeds vaker blijkt die ervaring ondersteund te worden door wetenschappelijke onderzoek.
Voor veel mensen die bij Diet komen is het echt een eyeopener en ze hoort vaak ‘waarom wist ik dit niet
eerder en waarom leren we dit niet op school?’.
Het boek verschijnt op 28 oktober. Die dag is er in besloten kring de boekpresentatie in het Dorpshuis.
Via de website www.adembewust-dietsijmons.nl kunt u meer lezen over deze methode en het boek
inkijken en bestellen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Diet: 0343-445605.

Hanneke Phielix

_________________________________________________________________________
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Gilde activiteit

Kosten € 2,50

Zaterdag 30 oktober – 10.00 uur in Dorpshuis Hart van Austerlitz
We starten in het Dorpshuis Hart van Austerlitz met een PowerPointpresentatie
over paddenstoelen. Gildegidsen Hans van den Breul en Gerard Versteeg
lichten de getoonde beelden toe.
Afhankelijk van de aanwezigheid van paddenstoelen gaan we een stukje
wandelen of fietsen in de bossen in de directe omgeving.
Neem dus in ieder geval je fiets mee!
We komen terug in het Dorpshuis en zullen genieten van een heerlijk kopje
paddenstoelensoep. Tot slot (12.00 uur) ontvangt iedere deelnemer een
informatieboekje met achtergrondinfo over paddenstoelen.
Belangstellenden dienen zich op te geven via info@gildezeist.nl
Helaas kunnen wij slechts 20 belangstellenden plaatsen.
De Winterwandelingen rondom Austerlitz gaan weer van start!
Op de volgende data start Het Gilde Zeist weer met haar wandelingen op de
zondagochtend: 5 december, 2 januari, 6 februari en 13 maart.
Om 10.00 uur starten we bij de bushalte op het Dorpsplein. We bezoeken
landgoed Bornia-Heidestein, Noordhout, Den Treek-Henschoten en het gebied
rondom Het Beauforthuis. We wandelen in een rustig tempo en staan stil bij
vele plekjes waar een toelichting gegeven wordt. Kosten € 2,50.
Een ideale activiteit voor belangstellenden die vroeg uit de veren zijn en de
bossen rondom Austerlitz willen verkennen.

Hans van den Breul en Gerard Versteeg
Kijk voor meer activiteiten van Gilde Zeist op: www.gildezeist.nl
_________________________________________________________________________
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Beslommeringen en woningisolatie
Na een fantastische bijeenkomst
over
woningisolatie van Austerlitz Duurzaam op
woensdag 6 oktober in een vol Dorpshuis, gaat
dit artikel over een geheel ander aspect van
goede woningisolatie. Mobiele bereikbaarheid!
De aanleiding is een uitnodiging door Austerlitz’
Belang. Er werd gevraagd een paar achtergronden over beperkte mobiele bereikbaarheid
toe te lichten. Laat ik voor mezelf spreken. In heel
Austerlitz kan ik - als ik buiten ben - goed bellen
en appen, zelfs in het bos. Terwijl als ik bij mijzelf
thuis binnen ben - Austerlitzseweg vlak bij de
telecommast aan het begin van de Oude
Postweg - is de verbinding zwak en slecht.
Dit heeft alles te maken met goede isolatie.
Isolatie is er om in de winter de warmte binnen te
houden en in de zomer de hitte buiten. Isolatie is
dus ‘het zo goed mogelijk proberen het verplaatsen van warmte’ tegen te gaan. Warmte kan
zich op drie manieren verplaatsen: 1 door
geleiding, zoals bij de hete handvatten van een
gietijzeren pan op het fornuis, 2 door stroming,
zoals de lucht in je woonkamer warm wordt door
een warme radiator of 3 door straling als je
bijvoorbeeld de stralingswarmte van de zon op je
huid voelt. Warmte verplaatst zich bij omgevingstemperatuur het snelst ‘door geleiding’, daarna
komt ‘door stroming’, gevolgd door ‘via straling’.
In onze woningen is dus vrijwel overal directe
geleiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ onderbroken. Een eensteens muur is vervangen door
een spouwmuur, waarbij er een luchtspleet is
gemaakt tussen een binnen- en een buitenmuur
om directe geleiding tegen te gaan. In de spouw
wordt de warmte tussen ‘binnen’ en ‘buiten’
verplaatst door luchtstroming, ook wel convectie
genoemd.
Bij een raam is een enkele ruit vervangen door
‘dubbel glas’ waarbij ook weer een luchtlaag is
aangebracht tussen binnen en buiten. Die spouw
isoleert de geleiding tussen binnen en buiten. Bij
een vloer is de kruipruimte de onderbreking van
de geleiding en bij een dak zorgt de ruimte tussen
het dakbeschot en de dakpannen voor die
onderbreking. Dit werd allemaal al rond 1900
toegepast en de isolatie eisen werden steeds

hoger. Neem als voorbeeld HR++ glas. Hierbij is
op de binnenruit een coating van metaal
opgedampt - een flinterdun laagje metaal waar je
doorheen kan kijken - waardoor de ‘langgolvige
warmtestraling van binnen’ wordt gereflecteerd
maar tegelijkertijd de ‘kortgolvige zonnestraling’
van buiten wordt doorgelaten. Dit is puur gedaan
om de verplaatsing van warmte door straling
tegen te gaan en voelt vooral erg comfortabel.
Daarnaast is er, in de spouw tussen de twee
ruiten, een speciaal gas gespoten, dat slechts
door stromingswarmte (convectiewarmte) de
warmte overdraagt. Tussen de twee ruiten zijn
geïsoleerde afstandshouders geplaatst om
warmtegeleiding tegen te gaan.

Wanneer je radiatorfolie achter je radiator plakt
(moet je vooral doen! Kost weinig, helpt enorm!),
zorg je er ook voor dat de warmtestraling niet ‘in
de muur’ gaat zitten, maar wordt terug gereflecteerd.
Bij vloer- en dakisolatie worden vaak isolatieplaten gebruikt, die aan twee kanten beplakt zijn
met aluminiumfolie om te zorgen, dat de
warmtestraling van de warmere binnenkant terug
de woning in wordt gereflecteerd en bij een dak
in de zomer de stralingswarmte van hete dakpannen terug naar buiten reflecteert.
Tocht en kieren bij deuren en ramen zorgen voor
warmteverlies in uw huis door ‘stromingswarmte’.
Dit wordt verholpen door tochtstrippen. Let hierbij
wel op voldoende luchtverversing door ventilatie,
anders veroorzaakt u een slecht binnenmilieu
met te veel schimmels.

_____________________________________________________________________________________________
Afbeelding: Austerlitz Duurzaam
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Gelukkig kan je daar wat aan doen als je Wifi hebt
en wanneer jouw ‘Smartphone’ niet te oud is.
Sinds 4G, de vierde generatie van mobieletelecommunicatiestandaarden, kan je ook het
laatste stukje van de verbinding via de Wifi in je
huis laten lopen in plaats van ‘via de telecommast’. Je komt dan via de ‘kabel’ (Ziggo
Vodafone) of via de telefoondraden (KPN) ‘je huis
binnen’ in plaats van via de langgolvige GSMradiogolven, die door alle isolatie maatregelen zo
ontzettend gereflecteerd en weerkaatst worden.
Zo heb je binnenshuis altijd een goede verbinding. ‘Bellen via 4G’ wordt dit meestal genoemd. Op de site van je eigen telecomprovider
wordt dit vaak goed uitgelegd.
Maar nu komt ‘ie: Je woning ‘goed isoleren’
volgens de maatstaven van 2021 betekent dus,
dat je zorgt dat je de warmtestraling in de winter
zo veel mogelijk binnen houdt en dat je de
hittestraling van de zon in de zomer zo veel
mogelijk buiten houdt. Dat doe je door zo veel
mogelijk dunnen laagjes reflecterend metaal in
de schil van je woning aan te brengen.
Laat nu juist deze reflecterende, spiegelende
metaallaagjes ervoor zorgen, dat de golven van
mobiele telefonie, die ook ‘langgolvig’ zijn, óók op
deze coatings wordt gereflecteerd! Daarom heb
ik ín mijn huis - op maar zo’n honderd tot
honderdvijftig meter afstand van een GSM mast zo slecht mobiel bereik. De ‘mobiele dekking’
zoals de telecomproviders dat zo fraai omschrijven, is groter dan 99% maar ik heb
binnenshuis een slechte verbinding met mijn
mobiele provider.

iOS telefoon (Apple)
Controleer of je software update minimaal iOS 12.2
of hoger is!
Zo niet, doe dan eerst een software update en voer
ook de ‘update voor aanbieders-instellingen’ uit!
Bellen via 4G instellen
Ga naar:
-

Instellingen
Mobiel netwerk
Opties mobiele data
Schakel 4G in
Selecteer de optie: ‘Gesprekken en data’

Bellen via wifi instellen
Ga naar:
- Instellingen
- Mobiel Netwerk
- Schakel de optie: ‘Bellen via wifi’ in

Hoe doe je dit nu? Bellen over 4G als je hebt
gemerkt dat je binnenshuis moeilijk mobiel kan
bellen, terwijl je buiten voldoende bereik hebt? Ik
heb de heldere uitleg van T-Mobile gekopieerd.
Let Op! Er zijn twee routes! Voor een mobiele
telefoon die werkt met Android en voor Apple.
Zorg ervoor dat je altijd de meest up-to-date
software op je telefoon hebt geïnstalleerd. Volg
onderstaande stappen om in je toestelinstellingen de opties ‘bellen via 4G’ en ‘bellen via
wifi’ in te schakelen. Succes! En mocht je er niet
uitkomen, dan kun je altijd contact met me
opnemen. Ik vind het belangrijk dat iedereen altijd
overal goed mobiel bereikbaar is en 112 kan
bellen! Buitenshuis maar ook binnenshuis!
Dat is iets anders dan dat ik vind dat je midden in
het bos op je telefoon je favoriete Netflix serie met
een resolutie van 4k of hoger zou moeten kunnen
blijven volgen ;-)

Marinus Jan Veltman

Contact opnemen kan via:
info@austerlitzduurzaam.nl

Android telefoon
Bellen via 4G instellen
Ga naar:
-

Instellingen
Verbindingen
Mobiele netwerken
Schakel de optie: ‘Bellen via 4G’ in

Bellen via wifi instellen:
-

Selecteer de bel-toets (groene telefoon)
Selecteer het lokale menu (3 stipjes)
Kies instellingen
Schakel de optie: ‘Bellen via wifi’ in

_________________________________________________________________________
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Nieuwe Schaakclub
Wij, Charles Laurey en Jan Snijders, onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een schaakclub
in ons dorp. We hebben daarvoor ondermeer geflyerd en posters opgehangen en er op Facebook
aandacht voor gevraagd.
Om dit initiatief door te zetten hebben we als norm gesteld: minimaal 10 leden, zodat je tegen
verschillende personen kan schaken en niet nagenoeg elke week dezelfde tegenstander treft. We
hebben nu een groep van 11 belangstellenden, waaronder ook twee kinderen: ‘Judit Polgárs’ in de
dop. Zij werd grootmeester in het schaken toen ze 15 jaar was. Dat is overigens niet waar we echt
naar streven.
Wij hebben er zin in, ook al hebben we in jaren niet geschaakt. Wat we willen gaan doen is dan
ook puur voor de lol. Zonder verdere pretenties.
Het aantal geïnteresseerden begint dus ergens op te lijken. Maar feitelijk willen
we een stuk of twintig deelnemers: jong en oud, man en vrouw.
Ook ontvingen we al een suggestie voor een naam: Schaakclub Marengo. Zo
heette het paard van Napoleon.
Graag hebben we er nog een aantal geïnteresseerden bij. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd en bovendien. Uiteindelijk moet je een avond in de week kiezen en
het is dan maar de vraag of de mensen die zich aangemeld hebben dan allemaal
in de regel wekelijks kunnen.
Op maandag 1 november om 20.00 uur beleggen we een bijeenkomst in Ouwekamp om te gaan
regelen of en hoe we het gaan doen. Dan kunnen we - als het een ja wordt - snel daarna starten in
de vorm van een onderlinge competitie of in een lossere opzet.

Jan Snijders en Charles Laurey

Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij:
Charles Laurey
laurey@kpnmail.nl
Tel. 06 1164 5012
Of
Jan Snijders
snijd188@planet.nl
Tel. 06 5372 1755

_________________________________________________________________________
Afbeeldingen: Jan Snijders & Pixabay
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Vragenlijst over De Prikkel
De redactie én het bestuur van Austerlitz’ Belang willen graag weten hoe u over De Prikkel denkt
en wat u ermee doet. De digitaal lezende Prikkelaars hebben bij deze Prikkel een link meegestuurd
gekregen om een formulier via MS Forms in te vullen. Dat kan zelfs via uw smartphone!
We willen de ‘papieren Prikkelaars’ vragen bijgaand formulier in te vullen en in te leveren bij één
van de adressen die op het formulier vermeld staan. Sluitingsdatum is: 30 november 2021.
In de algemene jaarvergadering van Austerlitz’ Belang zal de uitkomst bekend gemaakt worden.
Wij kijken uit naar uw reacties! Hartelijk dank alvast.

Jetty Vegter en Hanneke Phielix

Papier kliko
voortaan op de
2e zaterdag van de
maand aan de weg!

_____________________________________________________________________________________________
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Ouderensoos in De Hoeksteen weer van start!
Beste mensen,
Van de kerk hebben wij bericht gekregen dat wij vanaf 20 oktober
weer met onze ouderensoos mogen beginnen. Wat fijn dat het nu
weer mogelijk is, wat hebben we dit gemist!
Wilt u ook eens komen kijken, houdt u van een spelletje zoals
rummikub, scrabble of klaverjassen? Dan bent u van harte welkom!
Wij houden de soos om de veertien dagen op woensdagmiddag om
14.30 in De Hoeksteen.
Hartelijke groet
Leiding ouderensoos

Ria van de Kuil

Kijk voor de data in de
Activiteiten Agenda op
pagina 62!

06 2929 6615

_________________________________________________________________________
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Door corona hebben de activiteiten van de Verkeerscommissie een lange periode op een laag pitje
gestaan. In het laatste half jaar zijn we echter wel weer een aantal keer bij elkaar gekomen. Er wordt
gewerkt aan een Integraal Verkeersplan voor Austerlitz, waarbij de inhoud wordt afgestemd op de
recente ontwikkelingen in het mobiliteitsplan van de gemeente Zeist. In het Integraal Verkeerplan
Austerlitz geven wij ook onze missie en ambities weer.
Missie
De Verkeerscommissie zet zich in om een veilig, passend en leefbaar verkeersbeleid te
behartigen bij de besluitvorming van de gemeente Zeist door middel van een Integraal
Verkeersplan Austerlitz.
Zij doet dit door enerzijds signalen vanuit het dorp bij de Gemeente onder de aandacht te
brengen, anderzijds door regelmatig bij de Gemeente een vinger aan de pols te houden.
Ambities
Het implementeren en realiseren van de mobiliteitsvisie van de gemeente Zeist met oog
voor het specifieke dorpskarakter van Austerlitz. Speerpunten daarin:
• Veilig, leefbaar en gezond (en een goede balans hierin, mochten die strijdig zijn)
• Slim omgaan met de ruimte
• Duurzame mobiliteit
• Balans in bereikbaarheid
• Iedereen doet mee (aandacht voor alle leeftijdsgroepen).
Wij - als Verkeerscommissie - zijn bezig om dit nader uit te werken. We zijn van plan om eventueel een
externe deskundige te raadplegen en uiteraard contacten te leggen in het dorp. Als we de ideeën beter
hebben uitgewerkt zullen we in een algemene leden vergadering van Austerlitz’ Belang het Integraal
Verkeersplan presenteren en uw mening vragen. Om vervolgens het met uw op- en aanmerkingen
verder uit te werken.
Update van recente ontwikkelingen
De rotonde op de Woudenbergseweg/Austerlitzseweg komt er echt, maar de werkzaamheden
zijn wel vertraagd. De verwachting is het eerste kwartaal van 2022. Bewoners van Austerlitz zijn
door de Gemeente geïnformeerd. In afwijking van wat eerder met ons besproken en via een
tekening bevestigd was, blijkt de situatie voor het fietspad veranderd te zijn. Volgens ons is de
veiligste oplossing dat het fietspad langs de Woudenbergseweg voorrang houdt. De Gemeente
heeft dit eenzijdig aangepast zonder overleg met de Verkeerscommissie en wil dit ondanks
aandringen niet meer veranderen.
Op de Schoolweg zou langs de weg geparkeerd mogen worden, maar de Gemeente heeft
zonder overleg een (houten)afrastering geplaatst. Na aandringen van ons, met ondersteuning
van de school, is daarin nu wel een doorgang naar de ‘speeltuin’ gemaakt.
Zoals iedereen heeft opgemerkt is het wegdek van de Austerlitzseweg en een deel van de Oude
Postweg aangepakt. De Verkeerscommissie noch de bewoners waren daarover geïnformeerd.
Dit is op ons verzoek uiteindelijk (en dus veel te laat) wel gebeurd.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Op de Gramserweg is ter hoogte van nummer 71 een doorgang. Jeugdige fietsers rijden daar
(hard) de weg op zonder te kijken. Een bewoner had over de mogelijk gevaarlijke situaties die
daardoor ontstaan, een brief naar de Gemeente geschreven. In de rondgang door het dorp (waar
ook één van onze commissieleden bij aanwezig was) zijn de opties om het veiliger te maken
besproken. Echter zonder verder overleg is door de Gemeente besloten dat daar een plateau
(brede verkeersdrempel) in de weg zal worden gemaakt en dat de uitvoering daarvan tussen
week 46 en 52 zal gaan gebeuren. Wij hadden hier graag eerst met de bewoners van de
Gramserweg over gesproken en hebben ook geen zekerheid of dit wel de juiste en gewenste
oplossing is. Omdat dit nogal ingrijpend is zullen wij de bewoners gaan informeren. Ook zal de
Verkeerscommissie de Gemeente opnieuw op hun verantwoordelijkheid hierin wijzen.
Uit bovengenoemde opsomming mag het duidelijk zijn dat communicatie met de gemeente Zeist en het
zich houden aan afspraken op dit vlak wel verbetering behoeft. Wij zullen niet opgeven en ons best
blijven doen hierin verbetering te krijgen.
Rest ons verder nog mede te delen dat Edwin Bokhorst helaas de Verkeerscommissie heeft verlaten.
Wij vinden dit erg jammer en zijn op zoek naar een nieuw lid. Het liefst zien wij iemand toetreden die in
het nieuwe gedeelte van Austerlitz woont (of daar uit de buurt) omdat we uit die kant van Austerlitz nog
niemand in onze commissie hebben. Graag aanmelden via verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl.
Namens de Verkeerscommissie van Austerlitz’ Belang
Martijn Maatman Hartman
Tjeerd Westerterp
Klaas Eleveld
Marinus Jan Veltman
Jetty Vegter

_________________________________________________________________________
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Wie zich afvraagt welke activiteiten er plaatsvinden in het Dorpshuis, zal verbaasd staan. Niet alleen de
verenigingen, maar ook de Buiten Schoolse Opvang en basisschool Pirapoleon zijn regelmatig in één
van de zalen te vinden. Adri, Jantine en Gabriel werken fulltime, daarnaast wordt u af en toe door
invalkrachten of vrijwilligers geholpen.
Om een indruk te geven wie er regelmatig te vinden zijn, ziet u hier de verenigingen die op de website
van het Dorpshuis www.dorpshuis-austerlitz.nl vermeld staan onder het kopje ‘verenigingen’. Daar
leest u meer informatie over de verenigingen en kunt u ook vaak doorklikken op de link naar de website
van de vereniging zelf.

Austerlitz’ Belang

Damclub Austerlitz

Austerlitz Zorgt

Bridgeclub Austerlitz

Fanfarecorps Erica

Badminton WIK

Cantiamo,
Gemengd koor

Volleybal

Meisjesclub

Austerlitzse
Vogelvrienden

Biljartclub

Bijenhouders
Heuvelrug

Mist u een vereniging of activiteit?
Meld dit dan a.u.b. via info@dorpshuis-austerlitz.nl
Schilderscollectief

Fun to Dance

Daarnaast weten wandelaars inmiddels, dat het goed uitrusten is op het
terras of binnen. Op woensdag en vrijdag is het mogelijk om patat te
bestellen via 0343-491376. Bram’s Pannenkoeken staat op woensdag
ook regelmatig onder het afdak bij de ingang. Tegenwoordig kunt u zelfs
een ‘High Tea’ reserveren via het bovengenoemde telefoonnummer, een
leuk initiatief om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren.
Tenslotte staat het beeldje, dat op het muurtje naast de ingang van Het
Lokaal stond, nu in het Dorpshuis. De titel is veelzeggend: Communicatie.
Het beeldje is van het Apostolisch Genootschap Zeist. Zij houden hun
erediensten op zondagmorgen in het Dorpshuis.

Jetty Vegter

_________________________________________________________________________
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Nu alle patiowoningen alweer bijna een jaar bewoond zijn, is het bestuur in wat rustiger vaarwater terecht
gekomen. We hebben kortgeleden genoten van een gezellig diner met bewoners. Daarnaast vond een
technische inspectie van de woningen plaats. Na de hectische jaren die aan het project voorafgingen, is het
fijn om te zien hoe langzaam alles op zijn plek valt.

Diner voor alle bewoners van Hart van Austerlitz
Maandag 4 oktober was dan eindelijk het door corona veelvuldig uitgestelde diner voor alle bewoners van
Hart van Austerlitz: de starters en ouderen die boven het Dorpshuis en de school wonen, de mensen van de
patiowoningen en de jonge starters uit de koopwoningen. Het diner werd aangeboden door het Dorpshuis,
de bijeenkomst werd samen met Austerlitz Zorgt en NuVoorStraks georganiseerd. Het belangrijkste doel was
kennismaken met elkaar. Mensen hadden elkaar natuurlijk al wel ontmoet, maar een gezamenlijke bijeenkomst
was al die tijd niet mogelijk geweest. Dorpsondersteuner Marianne Veenema zorgde er met een creatief
systeem van servetjes voor, dat iedereen kriskras door elkaar kwam te zitten. Bovendien werd er na elke gang
even gewisseld. Op die manier kon iedereen zoveel mogelijk mensen leren kennen. Ik heb na afloop veel
enthousiaste verhalen gehoord van verschillende bewoners. Bijna iedereen was er, jong en oud waren goed
vertegenwoordigd. Wat mij betreft was de avond een groot succes. Misschien kunnen we er wel een jaarlijkse
traditie van maken! Heel positief vond ik de nazit, waar ideeën werden verzameld door Austerlitz Zorgt. Er
kwam een voorstel ter tafel om een bewonerscommissie te vormen voor het hele Hart, dus zowel voor de
bewoners van de woningen van Woongoed, van NuVoorStraks en van de koopstarterswoningen. Nog
diezelfde avond is hiervoor een werkgroep gevormd met een goede afspiegeling van de bewoners.

_____________________________________________________________________________________________
Foto: Carol Dohmen
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Woninginspectie
Vorig jaar op 31 oktober reikten we de
sleutels uit aan de nieuwe bewoners
van de patiowoningen. In die maand
was ook de oplevering.
Nu één jaar later leek het ons goed een
inspectie te houden, zodat ook de
laatste puntjes op de i kunnen worden
gezet door onze aannemer Van Zoelen.
Woensdag 6 oktober was het zover:
met twee bestuursleden hebben we in
aanwezigheid van de bewoners alle
woningen geïnspecteerd, vergezeld
door onze deskundige die ook de
oplevering begeleidde. Het resultaat
koppelen we terug aan de bewoners.
Punten die de aannemer in het kader van garantie moet oplossen, bespreken we natuurlijk met Van Zoelen.
We werden bij de inspectie geholpen door een notitie, die de bewoners tevoren al hadden opgesteld. Het
gaat om zaken als buitendeuren die niet goed geverfd zijn of schuifdeuren die vanwege een afsluitweerstand
voor veel bewoners te zwaar zijn om te bedienen. Het deed ons veel plezier te horen dat elke bewoner erg
blij is de stap naar de patio´s gezet te hebben. Iedereen woont er met veel plezier.

We zitten natuurlijk niet stil
Ondanks dat het wat rustiger is, zijn we als woonstichting natuurlijk wel bezig. Denk aan het afsluiten van
een servicecontract voor het onderhoud en storingsafhandeling van de warmtepompen, de mechanische
ventilatie en de riolering. Ook ligt er inmiddels een meerjarig onderhoudsplan, opgesteld door Van Zoelen.
Dat geeft aan wat er elk jaar moet gebeuren en hoeveel geld je daar gemiddeld per jaar voor moet reserveren.
Het geeft een richting aan, maar het is geen strak harnas: elk jaar toets je aan de feitelijke situatie. Er komt
een tweede versie van het Huurders ABC, waarin helder wordt uitgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de huurder en de verhuurder zijn. De statuten van de stichting moeten worden
aangepast aan nieuwe wetgeving die vanaf juni dit jaar van kracht is. We hebben daarvoor wettelijk gezien
vijf jaar de tijd, maar handelen het liever snel eerder af. Zo kunnen we een aantal punten meenemen, die we
willen aanpassen nu we meer ervaring hebben als woonstichting. Ook wij leren steeds bij! We hebben een
aftreedrooster voor de bestuursleden gemaakt. Bestuursleden worden benoemd door onze Raad van Toezicht.
We maximeren de zittingstermijn nu tot tweemaal vier jaar.

We blijven de aandacht trekken
De belangstelling voor het reilen en zeilen in Austerlitz blijft onverminderd
groot. Op 29 oktober organiseert de Triodosbank, samen met het
landelijke netwerk van burgerinitiatieven Nederland Zorgt voor Elkaar en
de KNHM-foundation, een congres op de Reehorst rondom zorg- en
welzijnsburgerinitiatieven. We zijn gevraagd daar weer een workshop te
organiseren en daar zeggen we graag ja tegen. Het is mooi werk om
anderen te inspireren door het vertellen van ons verhaal en het delen van
ervaringen. Gelukkig kan die bijeenkomst weer fysiek plaatsvinden, in
plaats van digitaal. Voorlopig is er dus nog voldoende reuring.

Jan Snijders
Voorzitter

_________________________________________________________________________
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Sinds kort is Mats Goedknegt de nieuwe bedrijfsleider van Ouwekamp, ons eetcafé. Mats is
geboren en getogen in Austerlitz. Voor velen is hij dus een bekend gezicht. Wij zijn benieuwd,
hoe het nu met hem gaat.
Hoe zijn de eerste maanden geweest in jouw nieuwe functie, Mats?
“Ik ben op 1 juli begonnen en dat is natuurlijk midden in het hoogseizoen. Het was dus een vrij
hectisch begin met een jong team, waarvan de meesten nog maar enkele weken in de horeca
meedraaiden. Men draaiden - voor mijn komst - al een aantal weken warm met alleen een lunch
aanbod. We zijn begin juli direct gestart met het aanbieden van diner op de vrijdag, zaterdag en de
zondag. Ik merk in mijn eerste maanden veel enthousiasme bij gasten van binnen en buiten het
dorp, mensen waren er duidelijk weer aan toe om buiten de deur te kunnen eten!”
Binnen is het interieur gezellig opgeknapt, nu er weer meer ruimte beschikbaar is.
Zijn er meer veranderingen doorgevoerd?
“In en rond het pand hebben we de eerste twee maanden met hulp van een aantal trouwe vaste
vrijwilligers een en ander opgeknapt. Zo hebben we planten gedoneerd gekregen uit diverse tuinen,
is ons achterterras (aan de zaal) opgeknapt en zijn de open haard en banken die ooit in het
restaurant aanwezig waren weer teruggeplaatst.
Het is een groot pand met veel ruimte om het pand heen, naast dat we de MTB-service weer
zichtbaar hebben gemaakt, zijn er nog vele andere opknap- en schoonmaakklussen die we
komende maanden willen oppakken. Richting de volgende zomer zijn we er weer helemaal klaar
voor!”
Tenslotte, heb je nog enkele aanbevelingen voor ons voor deze herfst en winter?
“Momenteel zijn de Chef-kok Arjen en ik druk bezig met het bedenken van verschillende
arrangementen voor diners, feesten en partijen. Nu er na het coronatijdperk weer meer mogelijk is,
merken we veel enthousiasme in het dorp. We zetten dan ook vol in op het organiseren van mooie
culinaire zakelijke en particuliere partijen, zo cateren we tegenwoordig ook aan huis (met of zonder
bediening). Verder springen we in op de vegetarische en vegan wensen van gasten. De vraag
groeit naar eerlijke, biologische, vegetarische, vegan en streekproducten. Momenteel hebben we
al een aantal topgerechten op onze kaart staan. De komende maanden gaan we er alles aan doen
onze gasten hier nog meer in te prikkelen en verrassen.
Tot slot willen we onze afhaalmogelijkheden gaan uitbreiden, denk hierbij aan heerlijke broodjes
en snacks, waarbij we uiteraard ook weer de samenwerking met bijvoorbeeld Slagerij Noordam
opzoeken!”
We wensen je veel succes en plezier in - het voor jouw vertrouwde - Austerlitz!

Jetty Vegter

_________________________________________________________________________
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115-jaar

De oprichters in 1906

Wist u dat Erica dit jaar 115 jaar bestaat? Sinds 13 november 1906 is er een fanfare in Austerlitz. Op
13 november 2021 willen we met de leden een klein feestje bouwen om dit lustrum te vieren. Daar zijn we
ook écht wel weer een keertje aan toe na al die coronamaatregelen van de afgelopen periode.
Vanaf oktober repeteren wij weer in zaal 2 van het Dorpshuis. We mogen wat dichter bij elkaar zitten en dat
past precies in deze ruimte. De badmintonners kunnen dan ook weer in de gymzaal terecht. Het was
ontzettend fijn dat we de afgelopen periode gebruik mochten maken van de grote zaal! Dank daarvoor!
We zijn inmiddels bijna compleet en lekker aan het repeteren. Helaas lukt het nog niet om een najaarsconcert
te geven, maar we zijn al wel bezig met het repertoire voor ons Nieuwjaarsconcert van zondag 16 januari. En
natuurlijk werken we ook al aan ons Brel & Brass concert dat we voor 26 maart gepland hebben. Tijdens dat
concert zingt Micheline van Hautem liedjes van Jacques Brel en is trombonist Jos Jansen (Marinierskapel)
aanwezig. Dat belooft een bijzonder concert te worden.
Ook willen we een aantal goede opnames maken, want we hebben geconcludeerd dat we die niet echt hebben
en dat is onhandig. Dat merkten wij tijdens de corona lockdown bij bijvoorbeeld het digitale openingsfeest
van Hart van Austerlitz en de uitvaartdienst van ons erelid Jan van de Brug. We mochten natuurlijk niet bij
elkaar komen en dan is het jammer als je niet een mooie opname ‘op de plank’ hebt liggen. Van alle genres
willen we nu iets opnemen, zodat we voorlopig niet meer misgrijpen.

Fanfarecorps Erica
Secretariaat: Oude Postweg 213
tel. 0343 491221
mailnaar@fanfarecorpserica.nl
_____________________________________________________________________________________________
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Wat was het fijn om tijdens Open Monumentendag op 14 september een klein concertje voor u te geven in
de Muziektent. Ondanks het wisselvallige weer was het een groot succes. En er pasten meer muzikanten in
de Muziektent dan we verwacht hadden, want we moesten nog steeds ver uit elkaar zitten. Alleen onze
dirigent stond buiten en werd op het laatste moment nog net nat. Het publiek zat heerlijk droog onder de
overkapping van Hart van Austerlitz en zorgde voor klandizie.
Zoals u gemerkt hebt, zijn we niet bij u langsgekomen met Grote Clubactie loten. Maar we hebben ons wel
aangemeld voor de Rabo ClubSupport actie. Bent u lid van de Rabobank en heeft u nog niet gestemd? U kunt
tot en met 24 oktober uw stem uitbrengen voor Erica, maar ook voor Cantiamo en SV Austerlitz. Zo
ondersteunt u drie fantastische verenigingen in ons dorp. Ga naar www.rabo-clubsupport.nl.
Muziek maken is een mooie hobby. Het houdt je hersenen actief en geeft enorm veel energie. Wij kunnen best
nieuwe leden gebruiken. U bent van harte welkom bij onze gezellige vereniging! Kunt u geen noten lezen of
een blaasinstrument bespelen? Dat is geen probleem, via het Kunstenhuis kunt u lessen volgen met een
geleend instrument van Erica. In overleg met onze dirigent wordt gekeken bij welke instrumentgroep ruimte
is. We kunnen sowieso wel iemand met een Euphonium/bariton of trombone gebruiken, maar er is ook een
plekje vrij bij de slagwerkgroep, hoorns en bugels. Zeker jeugdleden zijn van harte welkom! We repeteren in
het Dorpshuis op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Jeugdleden repeteren vaak tot de pauze van
21.00 uur en gaan daarna naar huis, dat is geen probleem.
In de Nieuwsbode van 27 oktober wordt door de Federatie
Amateur Podiumverenigingen Zeist een grote advertentie
geplaatst om alle aangesloten verenigingen voor het
voetlicht te brengen. Nu we allemaal weer opgestart zijn is
het fijn om onder de aandacht te komen en proberen nieuwe
leden te enthousiasmeren. Alle verenigingen zetten hun
deuren open in de week van 1 november. Belangstellenden
kunnen een kijkje komen nemen en de sfeer proeven. Voor
Erica betekent dit dat wij op donderdag 4 november een
open repetitie hebben. Bespeelt u al een blaasinstrument en
wilt u een keertje vrijblijvend meespelen of ervaren wat voor
slagwerk er bij een fanfare gebruikt wordt? Grijp uw kans!
Alleen kijken en luisteren mag natuurlijk ook. Misschien
begint het dan toch te kriebelen om deel te willen uitmaken
van een orkest en besluit u om een muziekinstrument te
leren bespelen. Alles is mogelijk!

Graag tot ziens!

Antje en Hanneke
_________________________________________________________________________
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Veel belangstelling voor avond over isoleren op 6 oktober
De aarde warmt op met alle gevolgen van dien, zoals lange periodes van droogte en dan weer hevige
regenbuien in korte tijd. Dat is al langer bekend. Afgelopen maand werd duidelijk dat binnenkort de
energieprijzen enorm stijgen en dat dat grote
gevolgen heeft voor de energierekening van
iedereen, die veel energie verbruikt. Maar
daar kun je wat aan doen. Het gasverbruik
kun je terugbrengen door je huis goed te
isoleren. Het verbruik van elektriciteit is te
verminderen door de aanschaf van energiezuiniger apparaten en ledlampen en door
apparaten uit te zetten (niet op stand-by te
laten staan). Daarnaast kun je zelf energie
opwekken door zonnepanelen op je dak te
laten leggen, maar isoleren is vaak wel een
eerste goede stap. Dat het onderwerp ook in
Austerlitz leeft, blijkt wel uit de belangstelling
voor de avond: ruim 30 Austerlitzsers
kwamen naar het Dorpshuis!
Soorten isolatie
Vooral aardgas wordt de komende jaren veel duurder. De grootste winst in het verminderen van je
gasverbruik is te behalen door je huis goed te isoleren. Bij nieuwe huizen is dat vaak goed geregeld. Maar
er zijn nog veel huizen, die niet optimaal geïsoleerd zijn. Je moet dan denken aan vloerisolatie,
muurisolatie (bijvoorbeeld door de spouwmuur op te vullen met isolatiemateriaal) en dak- of zolderisolatie.
Het huis isoleren levert niet alleen geld op maar ook comfort. Enerzijds door een lagere gasrekening, maar
ook doordat je huis meer waard wordt. En dan heb je nog de ramen. Daar ontsnapt de meeste warmte
door naar buiten. Door Triple glas of HR++ glas te plaatsen kun je veel besparen, maar nieuwe ramen zijn
niet goedkoop. Kies daarvoor een geschikt moment. Dat was de strekking van de inleiding van
isolatiespecialist Frank de Vries op 6 oktober. Hij pleitte ervoor om een plan te maken om je huis te
verduurzamen. Bekijk welke ruimtes regelmatig warm moeten zijn en hoe je de warmte zoveel mogelijk
binnen kunt houden. Isoleren betekent ook voldoende ventileren. Een hele simpele manier om te beginnen
met isoleren is het aanbrengen van isolatiefolie achter uw radiatoren. Er zijn verschillende soorten
waaronder ook folie dat je eenvoudig met magneetbanden aan de achterkant van de radiator vastmaakt.
Zo voorkom je dat de warmte via de muur achter de radiator je huis verlaat.

_____________________________________________________________________________________________
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Veel verschillende huizen
Austerlitz kent veel verschillende huizen. Wil je een goed advies om jouw huis te verduurzamen dan kun
je isolatiespecialist Frank de Vries een advies op maat laten opstellen. Hij doorloopt samen met jou je huis
en geeft aan waar veel te besparen valt. De kosten van een bezoek zijn € 50,-. De andere 50 euro legt de
Gemeente bij. Een adviesgesprek kun je aanvragen bij:
https://www.mijngroenehuis.nu/campagnes/heel-zeist-isoleert/aanmelden-heel-zeist-isoleert.
Op www.mijngroenehuis.nu en op www.milieucentraal.nl vind je veel informatie over isolatie en het
verduurzamen van huizen. Je kunt ook een keer het Energiecentrum van Mijn Groene Huis op de Slotlaan
300 in Zeist binnenlopen. De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur.
Meer informatieavonden
Austerlitz Duurzaam wil het komende jaar meer informatiebijeenkomsten organiseren over het
verduurzamen van huizen. De aanwezigen in de zaal stelden dat zeer op prijs. De eerstvolgende avond
gaat over het project ‘Austerlitz van het aardgas’ af. Samen met de gemeente Zeist heeft Austerlitz
Duurzaam de woningen en Austerlitz in kaart gebracht en in globaal 9 types ingedeeld. Van elk van deze
type woningen willen we een huis in het dorp verduurzamen, zodat anderen dat voorbeeld kunnen
overnemen. Meer daarover op een volgende avond. De uitnodiging zal worden gepubliceerd op de website
van Austerlitz’ Belang en via de GroepsApp: Buurtnieuwtjes Austerlitz.
Repair Café
Door de coronacrisis is er een tijdje geen Repair Café geweest. Vanaf de 2e woensdag in november
starten we weer tussen 16.00 en 17.30 uur. U kunt in het Dorpshuis Hart van Austerlitz terecht met uw
kapotte apparaten en kledingstukken. Noteer dus 10 november en 8 december in uw agenda en daarna
iedere tweede woensdag van de maand.
Vragen of opmerkingen?
Opmerkingen en vragen kun je stellen via info@austerlitzduurzaam.nl. Hier kun je je ook opgeven als
je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond het verduurzamen van Austerlitz of daaraan wilt
bijdragen.

Ton Melgers

GroepsApp om nieuwtjes te delen over van alles en nog wat
in Austerlitz of georganiseerd in de omringende dorpen door
inwoners uit ons dorpje. Lid worden?
https://chat.whatsapp.com/JbUQywvuX4DJOzHGirRynC

_________________________________________________________________________
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Op 5 juli hebben enkele ouders van
groep 8 van schooljaar 2019-2020
meegeholpen met het plaatsen van
een boombankje op het nieuwe
schoolplein van De Pirapoleon.
In het zeskantige houten bankje
hebben de zes kinderen van deze
groep 8 hun voornamen gegraveerd.
Het bankje werd reeds als
afscheidscadeau aan het einde van
het vorige schooljaar aan de school
cadeau gegeven, maar kon niet
eerder geplaatst worden vanwege
de nieuwbouw en aanleg van het
schoolplein.
Op de foto rechtsboven zitten
- van links naar rechts - Jurre, Esmée,
Mees en Sophie op hun eigen
gegraveerde naam. Ties en Wesley
ontbreken op de foto.
Veel dank aan Loes en Kirsty,
moeders van Mees resp. Sophie,
voor hun idee en enthousiaste inzet
om dit boombankje voor Austerlitz
mogelijk te maken.

Michael Lutje Wooldrik
_________________________________________________________________________
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In de Prikkel van februari van dit jaar is voor het laatst informatie over
Het Lokaal verschenen. Het is daarom niet vreemd dat de redactie
vroeg om een artikel over de stand van zaken nu. Ook in het dorp word
ik regelmatig aangesproken met de vraag “Hoe staat het ermee?”.

Even ter opfrissing van het geheugen
Het Lokaal heeft veel voor het dorp betekend. Eerst als verenigingsgebouw (dorpshuis), daarna als kerk
en ten slotte weer als tijdelijke huisvesting voor het Dorpshuis. Die betekenis is cultureel-historisch bepaald
en niet architectonisch. De bestemming van Het Lokaal en de pastorie is ‘voor maatschappelijke
doeleinden’. De voormalige bank – het pand tegenover de Muziektent - heeft jaren geleden al de
bestemming ‘wonen’ gekregen. Stichting Lokaal Austerlitz hecht erg aan het behoud van het gebouw en
heeft jarenlang gezocht naar een maatschappelijke bestemming, echter zonder succes. Geleidelijk aan is
toen het idee ontstaan om voor de hele kavel te kijken naar de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting,
waarbij het Lokaal aan de zijde van de Oude Postweg en het Dorpsplein behouden zou blijven. Op de rest
van de kavel zou dan nieuwbouw plaatsvinden. Helaas was de vraagprijs van het bisdom te hoog om
sociale bouw te kunnen realiseren. Dat gat was zo groot, dat we toen deze poging hebben gestaakt.

Doorstart werkgroep
De werkgroep heeft toen een andere samenstelling gekregen en zich vooral op de bestemming
jongerenhuisvesting gericht en minder op Het Lokaal. Eind vorig jaar vond een bijeenkomst plaats met
17 geïnteresseerde jongeren en daar bleek een grote behoefte aan betaalbare woningen op korte termijn.
Dus zijn we op zoek gegaan naar plekken voor tijdelijke huisvesting. We hadden een groslijst, die later is
teruggebracht tot een viertal mogelijkheden, maar geen van deze opties bleek op korte termijn
realiseerbaar.

En toen: een nieuwe kans?
Makelaar Van Ee, die Het Lokaal in de verkoop heeft, wilde in het voorjaar graag met ons praten. Om de
pastorie en Het Lokaal te kunnen verkopen als woning is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Dat betekent ook dat de inwoners van Austerlitz hier bezwaar tegen kunnen maken en dan wordt het een
lange procedure. Dus het was Van Ee er veel aan gelegen om ons mee te krijgen. Toen is een compromis
bedacht: we stemmen in met de bestemmingsplanwijziging van de pastorie naar vrije sector wonen in
combinatie met de bestemming sociale starterswoningen in Het Lokaal. Het bisdom wilde daaraan
meewerken. Verder overleg tussen KRKTR - de projectontwikkelaar van de patio’s en de koop starterswoningen van HvA - en de makelaar volgde.
Op 2 april is door KRKTR mede namens het bisdom en onze werkgroep een principe aanvraag ingediend
voor de pastorie als vrijesectorwoning en Het Lokaal met daarin plaats voor sociale jongerenwoningen.
Een ‘principe aanvraag’ bij de Gemeente kan gedaan worden, voordat je alle activiteiten opstart die
behoren bij de bestemmingsplanwijziging. Dit is bedoeld om na te gaan of de Gemeente in principe positief
staat tegenover je voorstel, voordat je flink geld gaat uitgeven aan de verdere voorbereiding.
Het bisdom heeft nog wat tegengas geboden, maar de Gemeente - bij monde van wethouder Sander
Jansen - heeft toen de kaders geschetst, die hij gebruikt om het voorstel af te wegen. Basis daarbij is de
net door de Raad vastgestelde ‘Woonvisie’: Zeist heeft behoefte aan zogenaamde doelgroep woningen in
het midden en goedkope segment. Hij behandelt de hele kavel, waar de bestemmingsplanwijziging voor
wordt gevraagd als één geheel. Zijn uitgangspunt is dat de wijziging van de bestemming van de pastorie
_____________________________________________________________________________________________
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(een bedrijfswoning) naar een vrijesectorwoning acceptabel zou zijn in combinatie met de bestemming
sociale jongeren woningen in Het Lokaal. Afgesproken is toen dat er nader overleg zou komen tussen
KRKTR en het bisdom. Resultaat van dat overleg is geweest dat KRKTR preciezer is gaan kijken en
rekenen.

Koopvoorstel
In juli 2021 heeft dat geleid tot een koopvoorstel aan het bisdom voor een programma van transformatie
van Het Lokaal naar 6 tot 8 startersappartementen (sociale huur) met de volgende voorwaarden:
1. Een positief principebesluit van de gemeente Zeist op ons principeverzoek;
➢ 4 tot 8 starterswoningen (100% sociaal)
➢ transformatie of nieuwbouw (met hetzelfde uiterlijk aan Oude Postweg en Dorpsplein)
➢ geen parkeerplaatsen op eigen terrein toe te voegen.
2. Geen asbestsanering nodig.

Het laatste nieuws!
Op 28 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe
medewerking te verlenen aan de conceptaanvraag voor de transformatie van Het Lokaal naar 4 tot 8
jongerenwoningen en het wijzigen naar een woonbestemming voor de pastorie onder voorwaarden.
Parkeren wil de Gemeente toch op eigen terrein, zonder rekening te houden met de parkeerplaatsen op
openbaar terrein, die golden bij de bestemming als kerk. Het lijkt dus heel langzaam wel de goede kant
op te gaan, maar succes is nog allerminst zeker. Ook als het bisdom uiteindelijk bereid is tot verkoop tegen
een prijs die sociale jongerenwoningen mogelijk maakt, is er nog een behoorlijk lange procedurele weg te
gaan.
Nu is het bisdom als eerste weer aan zet. We zijn benieuwd. Wordt vervolgd.

Jan Snijders

In het Hart van
Austerlitz
Inmiddels zijn we sinds januari 2018 in het Dorpshuis yoga aan het beoefenen. Het is fijn om
te zien dat veel mensen baat hebben bij de inspannings-, ontspannings- en ademoefeningen.
Belangrijk is dat ieder op zijn eigen niveau kan werken en er zeker niets gepresteerd hoeft te
worden. Het gaat erom meer in contact te komen met je eigen lichaam en geest.
Dat ons lichaam een bijzonder en wonderlijk geheel is waarin veel meer wijsheid zit dan we in
ons dagelijkse leven beseffen, staat wel vast. Het is mooi om daar langzaam meer van te
ontdekken. Een beleving die de moeite waard is en die je zelfkennis en zelfbewustzijn doet
vergroten.
Mocht je op dinsdagochtend van 10.00-11.15 uur tijd en gelegenheid hebben, kom dan eens
kennismaken en meedoen zodat die ervaring je kan vertellen of yoga iets voor je is. Je bent
van harte uitgenodigd en schroom niet, zelfs zonder aankondiging vooraf, ben je welkom.
Natuurlijk kun je ook altijd even contact opnemen met:

Henny van Impelen
Yoga docent
Tel. 06 2274 5219

_________________________________________________________________________
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Van de Redactie

De nieuwe schoolredactie!
Vorig jaar zijn wij op school begonnen met de schoolredactie. Saar en Lot
hebben vorig jaar artikelen mogen schrijven voor De Prikkel. Saar is ondertussen naar het voortgezet onderwijs. Daarom nemen wij, Flinne, Amber en
Minke, de plek van Saar over. Samen met Lot gaan wij de komende jaar
mooie verhalen voor jullie schrijven.
Ik ben Flinne, bijna 10. Ik ben erg verlegen en ik wil graag in de redactie,
omdat het leuk is en ik kan snel typen en schrijven en mijn vriendinnen zit erin.
Ik ben Amber. Ik ben 9 jaar. Ik zit op turnen ik wil graag in de redactie,
omdat ik het leuk vind en ik hou van het schrijven van teksten.
Ik ben Minke. Ik wil graag in de redactie, omdat ik graag wil laten zien aan
Austerlitz hoe het hier op school in z'n werk gaat. Ik ben 12 en ik hou van
korfbal en lezen.
Ik ben Lot. Ik ben 10 jaar oud en ik hou van hockey en paardrijden. Ik zat
al in de redactie, want ik hou van schrijven op de Chromebook.
Kinderboekenweek 2021
Hallo, dit keer is het de Kinderboekenweek 2021.We gaan het hebben
over het onderwerp, de voorleeswedstrijd, de nieuwe boeken en de
lessen die wij krijgen.
Interviews
Eva: Leuk ik heb er zin in.
Charlotte: Leuk want ik hou van lezen.
Sten: Ik heb een gedicht gemaakt wat ik wil delen dat vind ik leuk.
Isabelle: Superleuk en interessant.
Olivier: Leuk want ik speel de boekenbakker!
Maes: Supertof, Want ik speel ook boekenbakker.
Het onderwerp
Het onderwerp van 2021 is ´Worden wat je wil´. Twee kinderen gaan een
zelfgemaakt gedicht voorlezen tijdens de opening. Er komen ook twee
kinderen, de boekenbakkers, die maken alleen maar grapjes tijdens de
opening van de Kinderboekenweek.
De voorleeswedstrijd
Kinderen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de voorleeswedstrijd.
Als ze meedoen, moeten ze een stukje voorlezen voor zijn of haar klas. Als
dat klaar is, gaan de kinderen in de klas stemmen op wie ze het best vonden
voorlezen. Twee uit groep 8, twee uit groep 7 en als dat gebeurd is moet de
hele school zich verzamelen in de gymzaal. Dan gaan de vier kinderen die
gekozen zijn aan de hele school voorlezen. Dan gaat iedere groep weer naar
zijn of haar klas en gaan ze stemmen op wie ze het beste vonden voorlezen
en dan verzamelen ze weer allemaal ik de gymzaal en wordt de
voorleeskampioen gekozen van 2021/2022 (van de Pirapoleon).
Activiteiten
Dit jaar zijn er ook alsnog activiteiten. We gaan een vossenjacht doen, wie
niet weet wat de vossenjacht is: alle juffen gaan verkleed en wij moeten ze
vinden en aantikken en dan moeten we een opdracht doen. Ze zijn verkleed
in het thema ‘wat ik later wil worden’. Daarnaast komt er een schrijver online
in de klas supertof. Er komen ouders over hun beroep vertellen. Bijvoorbeeld
een fotograaf en het gaat zo maar door.

Wat ik later wil worden
Vroeger wilde ik politie zijn
Of bouwer, dat leek mij ook
wel fijn
Dan kon ik een flat bouwen
voor heel mijn gezin
En opa en oma, die pasten er
ook nog in
Maar ja, dat zijn maar
kinderdromen
Ik weet niet wat er in de
toekomst zal komen
Misschien word ik wel
hondentrainer of astronaut
En vind ik op de maan een
grote berg met goud
Of ik reis terug naar de dinotijd
Maar dan krijg ik vast wel spijt
Straks sta ik oog in oog met
een T-rex
Of word ik gevangen door een
heks
Nee, ik ga werken met
computers net als mijn pa
Of in de frisdrankfabriek net als
mijn ma
Dat lijkt mij wel een beetje saai
Ik word gewoon visser en vang
een grote haai
Eigenlijk weet ik niet wat ik wil
worden en dat is ook best fijn
Omdat ik nu gewoon lekker
mezelf kan zijn!

Geschreven door Sten
Groep 6
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Werken in de wijk
is het mooiste wat er is!
Dubbelinterview met medewerkers van Accurate Zorg
Morselt

Op een regenachtige middag spreek ik met Monique van Elswijk en Leonie Roessen, beiden werkzaam
bij de thuiszorgorganisatie Accurate Zorg Morselt. Monique is verantwoordelijk voor de planning van alle
zorg- en huishoudelijke aanvragen en zij zorgt ervoor dat de huishoudelijke zorg geëvalueerd wordt. Als
planner in de zorg is het altijd weer een uitdaging om alle puzzelstukjes in elkaar te kunnen leggen.
Rekening houdend met de eventuele wensen van de cliënten en efficiënte routes van de collega’s. Om
te zorgen dat we iedereen kunnen helpen en dat cliënten ook tevreden zijn, dat geeft een goed gevoel.
Leonie is verpleegkundige in de wijk. Zij is één van de vijf vaste medewerkers in de wijkverpleging naast
een aantal ZZP’ers, die vast of op aanvraag worden ingezet. Accurate Zorg biedt naast wijkverpleging
en huishoudelijke hulp ook individuele begeleiding vanuit de WMO en WLZ. Deze collega’s zijn langer bij
een cliënt en bieden hulp bij het geven van een dagstructuur of bij praktische zaken zoals administratie
of post afhandelen. Ook het voeren van gesprekken, het hulp bieden bij contacten en communicatie en
het leren om zelf de regie te houden zijn taken die een begeleidster uitvoert.
Terug naar ons gesprek: Monique vertelt, dat er ontwikkelingen zijn om de mogelijkheid voor de dagbesteding naar Austerlitz te halen. Het voordeel om deze dagbesteding naar Austerlitz te halen is dat de
inwoners van Austerlitz in hun vertrouwde omgeving blijven, dit helpt hun zelfstandigheid te vergroten,
omdat men bijvoorbeeld zelf kan komen. Ook zou het mooi zijn aan te sluiten bij een van de vele
activiteiten die hier al georganiseerd worden.
Op de vraag, hoe het is om bij Accurate Zorg te werken, antwoordt Leonie: “Werken in de wijk is het
mooiste wat er is! Veelal ben je bezig met langdurige zorg en dan bouw je een band op met de mensen.
Natuurlijk, je probeert altijd de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten en tegelijkertijd zorg je er
ook voor, dat iedereen tevreden is.” Monique vult aan: “Op dit moment is het personeelstekort erg groot
en dan moet je soms proberen te schuiven. Wat kan iemand zelf en welke hulp is er uit de omgeving te
organiseren? Het criterium is díe zorg te bieden, dat de cliënt - samen met hun mantelzorgers - zo lang
en zo zelfstandig mogelijk thuis kan blijven en functioneren. Daar doen we veel voor. Tijdens de Corona
maanden hebben we bijvoorbeeld de ‘Doe-eens-Lief- actie’ georganiseerd. Al snel na het ingaan van de
eerste maatregelen, waarin familiebezoek nauwelijks mogelijk was, zag je enkele mensen, die het
moeilijk kregen. We hebben toen tijd vrijgemaakt om af en toe een kopje koffie te blijven drinken om een
praatje te kunnen maken. Wel op afstand, maar even het gezichtsmasker af en tijd voor elkaar. Dat werd
erg gewaardeerd!”
Leonie haakt weer even in. “Er zijn nog steeds enkele maatregelen, die wij sinds de coronapandemie
vasthouden. De punten die blijvend onder de aandacht gebracht worden zijn:
Bent u fit in het algemeen? Zijn er bijzonderheden? Zo ja, hoe kunnen we hier veilig zorg leveren.
De algehele hygiëne en het verzorgen van het handenwassen in het bijzonder, zoals geen
handdoeken gebruik meer, maar keukenrol.
De personeelszorg, raken de medewerkers niet overbelast, want zoals al gezegd het
personeelstekort is groot.”
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Spontaan doen Leonie en Monique een oproep!
Accurate Zorg Morselt zoekt nieuwe medewerkers!
Natuurlijk zijn (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden van
harte welkom, maar ook mensen in de huishoudelijke zorg zijn
ook hard nodig om de vergrijzing en de daarmee gepaarde
extra zorg het hoofd te kunnen bieden!
Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je ook parttime ingezet
worden. Huishoudelijke zorg kan plaatsvinden op maandag tot
en met vrijdag, maar eventueel ook op de zaterdag.

Ben jij op zoek naar een vaste
of tijdelijke (bij)baan? Neem
dan contact op met Henriëtte
Morselt. Zij kan beoordelen
welke mogelijkheden er zijn
om te solliciteren.
Het werkveld ligt vooral in
Austerlitz, Driebergen en Zeist!

Blij zijn ze bij Accurate Zorg dat er nu weer meer kan, de mensen fleuren op nu ze weer naar het
Dorpshuis kunnen en er weer activiteiten zijn. Zo is er bijvoorbeeld iemand die pas is komen wonen in
het Hart van Austerlitz en daar onlangs de kennismakingsavond heeft meegemaakt. De cliënt was zo
enthousiast over deze bijeenkomst!. Ze had meteen een wandel- en een koffie afspraak gemaakt voor
dezelfde week. Mooi dat het Dorpshuis de gelegenheid biedt om mensen elkaar te laten ontmoeten. Wij
hebben er ook een kantoor, voor besprekingen onderling met collega’s, maar ook voor bijv. gesprekken
met familie van de cliënten en Monique is er wekelijks op dinsdag en donderdag. De zorgmedewerkers
zijn er minder vaak, want zij zijn in de wijk: daar ligt hun werk!
We maken een afspraak om een foto te maken bij één van de mensen thuis.
We zijn te gast bij Hans en Sylvia Rademakers aan de Waterlooweg.
Henrieke Imminkhuizen is vandaag de wijkverpleegster, die ondersteuning
biedt. Zij werkt ongeveer vijf jaar bij Accurate Zorg. Hiervoor werkte zij in
Scherpenzeel.
Op de foto staat Henrieke de heer Rademakers op te wachten onder aan de
nieuwe traplift. Aan de keukentafel hebben we een gesprek over de zorg en
over de achtergrond van de familie. Hans Rademakers heeft een boeiende
carrière achter de rug. Als uitgever heeft hij ondermeer gewerkt bij Apple,
Kluwer, VNU en de NIMA. Bij de laatste organisatie was hij directeur. Een
tijd lang heeft hij John de Mol ‘Studio 21’ gerund. Eén van zijn grote hobby’s
is het maken van natuurfilms. In het verleden zijn die films weleens vertoond
in het Dorpshuis of de Ouwekamp. Samen vinden we het een goed idee om
aan Marianne Veenema te vragen om komende winter opnieuw een
filmavond te organiseren. Eén van Hans’ favorieten is een reisverslag van
Nieuw-Zeeland. Hans heeft 41 jaar zelfstandig gewerkt, maar 6 jaar geleden
werd hij ernstig ziek. Zijn rechterkant is verlamd en na een revalidatieperiode
bij de Hoogstraat van een jaar, woont hij weer thuis bij zijn
vrouw Sylvia. Zij was kleuterleidster in Doorn en ze heeft
gewerkt bij Modehuis Slot in Zeist. Hans en Sylvia maken
nog korte reizen rekening houdend met de mogelijkheden,
die er zijn. Hans gaat bijvoorbeeld nog zelfstandig met zijn
scootmobiel naar het Hart van Austerlitz.
Hartelijk dank voor de gastvrijheid en het interview!

info@accuratezorg.nl
Tel. 06 1045 8821

Accurate Zorg Morselt is door Henriëtte Morselt opgericht;
zij is gediplomeerd wijkverpleegkundige met langdurige
praktijkervaring. Een persoonlijke band met alle cliënten
vinden de medewerkers een voorwaarde voor goede
zorg. Daarom werken zij in kleine teams. De teams
bestaan uit (wijk)verpleegkundigen, ziekenverzorgenden,
begeleiders en helpenden. Accurate Zorg is 24 uur per
dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Jetty Vegter

_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie
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In september 2020 werd het idee geopperd om eens
bij de Gemeente te informeren of we het gemeentegroen voor onze huizen van Oude Postweg 213 en
215 in eigen beheer konden nemen. Zo gezegd, zo
gedaan. De mail werd naar Wijkteam Zeist-Oost
gestuurd en door onze wijkmanager, de heer Bülent
Isik, doorgestuurd naar twee collega’s. Helaas
ontvingen wij geen reactie hierop. In het voorjaar
begon het toch weer te kriebelen. Het perk was totaal
overwoekerd en werd door de Biga niet echt onderhouden. We ergerden ons eraan. Dus wederom een
mailtje gestuurd met de melding dat wij geen reactie
ontvangen hadden. De heer Isik heeft de mail direct
doorgestuurd naar zijn collega Renate Siekman en
we ontvingen dezelfde dag nog een reactie.
We konden dit stuk gemeentegroen adopteren, maar
daarvoor hadden we wel instemming van de naaste
buurtbewoners nodig. De benodigde handtekeningen
werden opgehaald en de Gemeente stelde de overeenkomst op. Met ingang van 12 juli hadden wij het
perk in eigen beheer.
Midden in de zomer is het lastig om nieuwe planten
neer te zetten. Voor hetzelfde geld komt er een flinke
hittegolf en overleven de planten het niet, zeker niet in
dit perk dat pal in de zon ligt. We besloten het uit te
stellen tot na de zomervakantie, het zou nog een flinke
klus worden om het leeg te maken.
Gelukkig had de RMN in september nog een extra ophaalronde voor snoeiafval aangekondigd. Het
weekend ervoor hebben we alles wat eruit moest, afgezaagd en in bundels klaargelegd. Dat scheelde veel
werk voor onszelf. Maar dan het ontginnen, stronken uitgraven, wortels van de klimop en andere
woekerende planten zoveel mogelijk uitgraven. Het was een heidens karwei, maar nodig om het een
succes te laten worden. We hebben een paar planten/stuiken laten staan of verplant en in combinatie met
nieuwe planten ziet het perk er nu weer netjes uit. We zijn benieuwd hoe ons perk er het volgend groeiseizoen uit zal zien.
Sinds augustus heeft u misschien diverse nieuwe stoeptegels met een klavertje erop zien liggen. Dat zijn
de groenperken, die door bewoners geadopteerd zijn. Deze stukjes groen worden niet meer door de Biga
onderhouden, dat wordt door bewoners gedaan. De naaste bewoners die bij zo’n geadopteerd stukje
groen wonen hebben van de Gemeente een brief ter informatie in de brievenbus gekregen.
Wilt u ook een stuk gemeentegroep adopteren? Kijk dan voor meer informatie op:
www.zeist.nl/afval-groen-en-water/bomen-en-beplanting/groenonderhoud
Er zijn ook diverse ‘boomspiegels’ waar bewoners zelf planten ingezet hebben zonder het te adopteren.
Je loopt dan wel de kans dat de Biga de planten eruit haalt, want ze horen daar niet te staan volgens de
tekeningen van het groenonderhoud. Het adopteren zelf is gratis en wil je het risico niet lopen dat jouw
planten weg geschoffeld worden, dan is het de moeite waard om actie te ondernemen.
En de stoep wordt ook steeds vrolijker met al die klavertjes!

Esmé van der Harst en Hanneke Phielix

_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie
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Toen & Nu

Dit plein heeft een aantal verschillende namen gehad. Heel lang sprak iedereen over het ‘Marktplein’ of de
‘Mart’ en deze benamingen zijn nog niet uitgestorven. Eigenlijk is dit historisch gezien ook de juiste naam.
Toen in 1804 het militaire kamp ontstond, kwamen steeds meer inwoners van omliggende dorpen hier hun
waren te koop aanbieden aan de soldaten en liepen ze kriskras tussen de tenten door. Dit rommelige geheel
was een doorn in het oog van generaal De Marmont en hij wees ze een vaste standplaats aan. Hier ligt dan
ook de oorsprong van de naam ‘Marktplein’. De naam ‘Markt’ verscheen voor het eerst in een officieel stuk in
1815, toen een zekere Johannes Meischke grond verkocht aan François A. Hubert, ‘gemeeten van het midden
van de Markt.’ valt er te lezen. Dezelfde Hubert zonderde de ‘lindeboomen op de Markt te Austerlitz’ uit toen
hij zijn vele bezittingen in Austerlitz verkocht. Een aantal van die lindebomen staan er nog steeds!
In 1922 werd door de gemeente Zeist aan de ‘Markt’ de benaming ‘Schoolplein’ gegeven. In datzelfde jaar
besloot de Raad der Gemeente Zeist ‘tot uitdieping der wel van de pomp op het schoolplein te Austerlitz’,
een krediet van ongeveer ƒ 300,-- te verlenen.
De Vereniging Austerlitz’ Belang had in 1971 geen vrede met de naam ‘Schoolplein’ en verzocht de Gemeente
er de naam ‘Dorpsplein’ aan te geven. De raad stemde op 10 april 1972 in met dit verzoek.
Al is een markt op het plein al lang verleden tijd, voor diverse evenementen zoals de kermis, het Heikneuter
Blaasfestival en het Kampement is het Dorpsplein een dankbare plaats.

Afb. 1 geeft het plein weer in ca. 1910.
Achter rechts: oude lagere school met
berghok voor kolen, tevens gevangenis
met links daarvan het badhuis.
Midden: waterput uit kampperiode.
Voorgrond: Wilhelminaboom.

Afb. 2 geeft het plein weer in 2021,
gezien vanaf de Jeu de Boules baan.
Achter rechts: Hart van Austerlitz.
Midden: pomp met daarachter de
Wilhelminaboom.
Linksachter: de Muziektent.
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz / Bron: Rutger Loenen: Van nummers naar namen

_____________________________________________________________________________________________

Toen & Nu Dorpsplein

De afbeelding links geeft een beeld van de pomp
zoals die midden op het plein heeft gestaan tot 1987
en de afbeelding rechts zoals hij er nu uitziet.

meer Activiteiten
Sinds de vorige Prikkel heeft het bestuur van de stichting niet stil
gezeten. Lees het interessante verhaal over de geschiedenis van het
Dorpsplein maar eens. Het was en is een echt marktplein. De visboer
staat er nog steeds en niet zo lang geleden stond de kaasboer er ook.
Wat langer geleden had een bloemenman er een vast verkooppunt.
Activiteiten, waar we bekendheid aan willen geven zijn:
o Hans Nijman heeft meegewerkt aan de Zomerschool uit Zeist, waar
dit jaar ook aandacht aan Austerlitz werd besteed.
o De foto’s van de Open Monumentendag geven aan dat er grote
belangstelling en aandacht was voor activiteiten in Austerlitz: een
concert door Erica, een kleine tentoonstelling van voorwerpen, die
de geschiedenis van Austerlitz illustreren en een wandeling met
enthousiaste toelichting door het dorp.
o En dan, eindelijk, de beloofde lezing over de Duitse troepen die zich
terugtrokken na de Tweede Wereldoorlog vanaf Leusden en wat dat
betekende voor Austerlitz. Een jaar later dan gedacht, maar op
12 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis zal de lezing door
de heer Ronald Polak gehouden worden. Voor deelname dient u zich
aan te melden bij Marja Kuiper via kuiper.austerlitz@gmail.com of
telefonisch: 06 2316 2723. LET OP: Coronatoegangscontrole is van
toepassing (via CoronaCheckApp/met papieren versie én uw ID).
Wij blijven geïnteresseerd in verhalen, foto’s en voorwerpen uit vroeger
tijd. Speciaal zijn wij op zoek naar meer gegevens over de vrijwillige
brandweer van Austerlitz. Kunt u ons daarbij helpen?

Marja Kuiper
Hans Nijman
Puck Steenhuizen
Bert van Ginkel

_________________________________________________________________________
Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz & Erica
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Tot mijn schrik kreeg ik 27 september jl. via via te horen, dat Vodafone de volgende dag een bewonersbrief
uit zou sturen, over een eventuele zendmast bij de sloperij. Velen, waaronder ikzelf, hebben deze post
van Vodafone helaas nog steeds niet officieel mogen ontvangen. Het lijkt mij belangrijk dat iedereen
officieel en zorgvuldig wordt geïnformeerd. En dat er zodoende ook daarna genoeg extra tijd wordt
gegeven aan iedereen om te reageren. Vodafone voert een aantal argumenten aan voor deze zendmast,
waar ik graag op reageer. Er wordt gesproken over:
▪ 98% landelijke dekking. Dit wil niet zeggen dat er een mast hier in het dorp moet komen, dit is geen
reden. Beter kunnen ze gaan doen aan site sharing, zoals op andere plekken heel gebruikelijk is. Dit is
het delen van elkaars locaties. Er staan al drie zendmasten rondom het dorp. Het is belangrijk om te
beseffen dat alle 4 à 5 Telecomproviders in Nederland allemaal eigen landelijke dekking willen. Dat
verklaart ook de vele zendmasten in Nederland. Dus zou dat betekenen dat je dan 4 à 5 zendmasten
in het dorp zou moeten gaan plaatsen? Hoe reëel is dit?
▪ Klachten Vodafone. Is dit zo? Hoe vervelend het ook kan zijn, deze klachten hebben we toch juist
onderzocht in de enquête van Austerlitz’ Belang? De enquête is net voor de zomer afgerond. Daaruit
bleek dat er buiten wel genoeg bereik is, maar dat slecht bereik binnen vaak te maken heeft met zeer
goede isolatie van het eigen huis. Daar zijn allerlei oplossingen voor. Heeft u hulp nodig? Lees dan het
artikel van Austerlitz Duurzaam op pagina 28 of kijk op de website van Austerlitz’ Belang.
▪ Argumenten van Vodafone over 112 en Amber alert zijn niet fair. 112 kan al in Nederland gebeld
worden sinds het oude gsm-netwerk. Vodafone spreekt erover dat er geen KPN en geen T-Mobile
antennes in de buurt staan. Maar er staan al wel 3 zendmasten rondom het dorp, waaronder KPN. Dit
is allemaal te vinden op Antenneregister.nl. Vul hier je postcode in en zie welke masten er al staan.
Consequenties. Het is belangrijk om te weten dat, als de zendmast er eenmaal staat en naaste bewoners
gezondheidsklachten beginnen te ontwikkelen, dit dan vaak pech is voor die bewoners. Als dorp verlies
je zeggenschap over wat er verder gebeurt en over wat er in de zendmast wordt gehangen en vervolgens
elk halfjaar bijgehangen wordt. Zelfs als blijkt dat er mensen ziek van worden! De zendmast wordt ook
steeds sterker, elk halfjaar. Kans bestaat dat andere providers juist ook deze zendmast willen gaan
gebruiken via site sharing. Zo’n contract is vaak heel lang geldig: 10 tot 15 jaar…
Gezondheid. Bescherming van de gezondheid van burgers is helaas niet een prioriteit bij de plaatsing
van zendmasten. Mijn ervaring in Utrecht is, dat al heb je verklaringen van 40 zieke bewoners die dicht bij
de zendmast wonen en allemaal dezelfde gezondheidsklachten hebben ontwikkeld, dat zelfs dit geen
reden is om de zendmast te verplaatsen of naar oplossingen voor de bewoners te zoeken. Feit is: zo’n
zendmast blijft en bewoners staan met lege handen. Het enige wat de Telecom in zo’n geval altijd zegt is
“er zijn geen aanwijzingen dat...” en dat ze zich houden aan de voorschriften. Hier in het dorp wonen ook
meerdere mensen die stralingsgevoelig zijn geworden en mede daarom in Austerlitz zijn komen wonen.
Ontzie deze mensen, want wat moeten deze mensen dan doen, verhuizen? Hoe wil Vodafone rekening
houden met deze mensen?
Natuur. Laten we ook de puurheid bewaken van ons mooie bos, een fantastisch Nationaal Park. De natuur
- zoals bomen en insecten - is kwetsbaar en gevoelig voor kunstmatige elektromagnetische straling. Bij
vlinders, bijen en hommels raakt de navigatie verstoort.
Oplossingen. Bescherm de kwetsbaren in het plaatsingsbeleid in en rondom Austerlitz. De mensen die
thuis geen goed bereik hebben, kunnen hierbij hulp vragen en krijgen. Lees het artikel op pagina 28 van
deze Prikkel! Laten we als dorp zo veel mogelijk de regie houden over de plaatsing van een eventuele
zendmast, ver weg van woonhuizen en de plekken waar (stralingsgevoelige) mensen wonen en stel
voorwaarden. Laten we als dorp samenwerken en kijken naar een oplossing die voor iedereen werkt.
Ik pleit voor site sharing op bijvoorbeeld de Woudenbergseweg of dat een eventuele nieuwe zendmast ver
weg van woonhuizen en buiten het dorp komt te staan. Zodat er goed bereik is en dat iedereen hier in
goede gezondheid kan blijven leven.

Mirjam Bout, inwoner Austerlitz & Initiatiefnemer van Stralingsbewust Zeist
_____________________________________________________________________________________________
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Op 27 september heeft Vodafone bij een aantal huizen in Austerlitz
een informatiebrief in de bus gedaan waarin zij aangeven dat ze
een vergunning hebben aangevraagd bij gemeente Zeist om een 40
meter hoge telecom mast (2x zo hoog als het bos en de huizen) op
het terrein van Waterlooweg 2 te plaatsen (terrein van
autodemontagebedrijf Kooy). Het is een zgn. ‘site share’ mast waar
meerdere antennes aangehangen kunnen worden.
De bewoners die de brief gelezen hebben, voel(d)en zich hierdoor
overvallen vanwege het effect dat dit op ze heeft (horizonvervuilende hoge mast, extra antenne punt, hogere stralingsdoses,
gezondheidseffecten op flora en fauna, in het bijzonder op vogels
en bijen).
Een aantal dorpsbewoners hebben als reactie op de vergunningsaanvraag van Vodafone op woensdag 13 oktober een
informatieavond georganiseerd over dit plan. Drs. Jan van Gils heeft
daar een inhoudelijke toelichting gegeven over zenderstraling. Van
Gils legde uit hoe de informatie van ‘bellen’ en ‘internetten’ met
mobiele telefoons door elektromagnetische straling wordt doorgegeven, hoe de technologie is veranderd over de jaren, en dat veel
biofysische wetenschappers zich hier ongerust over maken. Gevolg
is dat 261 wetenschappers uit 40 landen meer dan 2000 wetenschappelijke artikelen hierover hebben aangeboden aan de
Verenigde Naties www.5gappeal.eu/about.
De zaal was volledig gevuld met belangstellenden en er ontspon
zich een levendige discussie over eventuele gezondheidseffecten
en wat eenieder kan doen die liever niet een nieuwe telecommast
in het dorp wil.
Een opname en de presentaties van de informatieavond kunnen
opgevraagd worden via een mail naar 5G.Austerlitz@gmail.com.
Vodafone heeft in de informatiebrief aangegeven dat reacties op de aanvraag tot en met 24 oktober
ingestuurd kunnen worden naar enn.vergunningendesk@ericsson.com. Graag mét een CC naar
5G.Austerlitz@gmail.com en omgevingsloket@zeist.nl. Vermeld in uw mail dat het om de volgende
vergunningsaanvraag gaat: ‘het oprichten van antenne opstelplaats nummer 6185 Austerlitz (aanvraagnummer 6320255), t.b.v. mobiele telecommunicatie op de Waterlooweg 2 te Austerlitz’.
Ook kunt u het antwoordstrookje hieronder invullen en t/m 30 oktober bij Buurtsuper Van Dijk, in de
daarvoor bestemde doos doen. Als veel inwoners aangeven bezwaren te hebben, kan de Gemeente dat
meenemen in haar besluitvorming met betrekking tot het wel of niet verlenen van de vergunning. Dat besluit
volgt ná 25 oktober. Pas als de vergunning door de Gemeente daadwerkelijk verleend is, volgt de periode
om meer onderbouwd en officieel bezwaar te maken.
Namens diverse bezorgde bewoners:

Eveline Trines, Pien Pedroli en Marinus Jan Veltman
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil niet nog een telecom-mast in Austerlitz!
Mijn adres is: ___________________________________________ [postcode + huisnr.]

_________________________________________________________________________
Afbeelding: niet bekend
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Wanneer

Activiteit

Locatie

Georganiseerd door

27-okt

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

30-okt

Paddenstoelen: PowerPointpresentatie (zie pagina 27)

Dorpshuis 10.00 uur

Gilde Zeist

1-nov

Nieuwe Schaakclub in Austerlitz? (zie pagina 31)

Ouwekamp 20.00 uur

Jan Snijders/Charles
Laurey

2-nov

Koffie ochtend

Dorpshuis 10.00 uur

Austerlitz Zorgt

3-nov

Ouderensoos (zie pagina 33)

De Hoeksteen 14.30 uur

PG De Hoeksteen

10-nov

Repair Café

Dorpshuis 16.00-17.30 uur

Austerlitz Duurzaam

10-nov

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

12-nov

Lezing: 'Afgemarcheerd' (zie pagina 57)

Dorpshuis 20.00 uur

Stichting Lokaal Austerlitz

17-nov

Ouderensoos

De Hoeksteen 14.30 uur

PG De Hoeksteen

20-nov

OPTIE: intocht Sinterklaas (meer informatie volgt via flyer)

Nog niet bekend

Austerlitz' Belang

24-nov

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

1-dec

Ouderensoos

De Hoeksteen 14.30 uur

PG De Hoeksteen

5-dec

Winterwandeling rondom Austerlitz (bijdrage € 2,50)

Dorpsplein 10.00 uur

Gilde Zeist

7-dec

Koffie ochtend

Dorpshuis 10.00 uur

Austerlitz Zorgt

8-dec

Repair Café

Dorpshuis 16.00-17.30 uur

Austerlitz Duurzaam

8-dec

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

12-dec

Kerst-Doe-Markt

De Hoeksteen (tijdstip volgt)

St. Jeugdwerk Austerlitz

15-dec

Winterwandeling rondom Austerlitz (bijdrage € 2,50)

Dorpsplein 10.00 uur

Gilde Zeist

18-dec

Kerstconcert in Koninklijk Militair tehuis Bronbeek

Arnhem 's avonds

Cantiamo

22-dec

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

25-dec

Kerstdienst De Hoeksteen (m.m.v. Cantiamo)

De Hoeksteen 10.00 uur

PG De Hoeksteen

2-jan

Winterwandeling rondom Austerlitz (bijdrage € 2,50)

Dorpsplein 10.00 uur

Gilde Zeist

4-jan

Koffie ochtend

Dorpshuis 10.00 uur

Austerlitz Zorgt

12-jan

Repair Café

Dorpshuis 16.00-17.30 uur

Austerlitz Duurzaam

12-jan

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

16-jan

Nieuwjaarsconcert

Dorpshuis 11.30 uur

Fanfarecorps Erica

28-jan

Deadline Prikkel 2022-1

de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel

1-feb

Koffie ochtend

Dorpshuis 10.00 uur

Austerlitz Zorgt

6-feb

Winterwandeling rondom Austerlitz (bijdrage € 2,50)

Dorpsplein 10.00 uur

Gilde Zeist

9-feb

Repair Café

Dorpshuis 16.00-17.30 uur

Austerlitz Duurzaam

9-feb

Austerlitz Eet

Dorpshuis 17.30 uur

Austerlitz Zorgt

Let op: voorlopig heeft u voor alle activiteiten in het Dorpshuis een Corona toegangsbewijs nodig!
Bovengenoemde activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud vanwege strengere
coronamaatregelen
die ingesteld kunnen worden door de overheid.
_________________________________________________________________________

61

_______

_____________________________________________________________________________________________

Al wandelend in de bossen rondom Austerlitz kom ik regelmatig andere en soms bijzondere ‘soorten’ tegen waar ik u
graag verslag van doe.
Niet zo heel lang geleden liep ik op de Kamperlinie toen ik een hele horde fietsers op mij af zag komen. Dichterbij
gekomen bleek het een schoolklas, met de meester voorop, fietsend met een smartphone in zijn hand. Die smartphone
was blijkbaar het enige slimme aan het hele gezelschap. Toen de kudde mij op gehoorsafstand genaderd was, begon
de leerkracht zich te verontschuldigen met de woorden: “Ja, ik weet dat we hier niet mogen fietsen, maar kom je zó in
Austerlitz?” En zonder een antwoord af te wachten reed hij voorbij, met zijn hele klas luid kakelend achter hem aan.
Als laatste passeerde een vrouwspersoon in de ogenschijnlijk volwassen leeftijd, die
ik dan maar aanmerk als de schooljuf, en wat voor mij het beeld van een schoolklas
compleet maakt. Toen deze karavaan om de hoek verdwenen was en het weer stil
was geworden, realiseerde ik mij wat hier gebeurd was. Een leerkracht (Homo
Sapiens erectus, volgens Wikipedia: “verstandige of wijze mens”, ja ja...) waar wij
onze kinderen aan toevertrouwen en waarvan wij denken dat hij ze van alles zinnigs
bijbrengt, leert ‘onze jeugd’ om blindelings en tegen beter weten in, achter Dr. Google
aan te fietsen, ondanks dat je weet dat het eigenlijk niet mag. Waar gaat het hier mis?
Wat begrijp ik niet? De kinderen (Homo Sapiens Minor) kan je het niet kwalijk nemen,
want de meester zegt het, en de meester doet het zó, dus zal het wel goed zijn, en
doe ik het in het vervolg ook maar zo…. Tja...
Bij het verlaten van het bos, keek ik achterom en ontwaarde ik een bord met tekst,
zie foto hiernaast. Deze tekst is geschreven in korte zinnen, zonder moeilijk
taalgebruik en je zou verwachten dat de meesten het kunnen lezen en begrijpen, ook
de minder taalvaardigen, zullen we maar zeggen.
Volgens Wikipedia is bos (vegetatie) ‘een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat’. Dat snap ik. Maar bos is meer
dan alleen dat. Bos is natuur, en een soort van ‘vrije’ natuur, waar de natuur in beperkte mate zijn gang kan gaan. Dat
‘beperkte mate’ is natuurlijk logisch, als je met 17 miljoen mensen in dit kikkerlandje woont, moet je dingen wel regelen,
anders wordt het een zooitje, toch? Echter de mens (ja, diezelfde Homo Sapiens) heeft zich boven de natuur verheven
en doet van alles met dit bos, met die vrije natuur. Maar goed, je kan ‘het bos’ ook zien als een park, aangelegd door
moeder natuur, met een diversiteit die je in geen enkel tuincentrum tegenkomt, en waar je dus zuinig mee moet
omspringen omdat je niet zomaar een nieuwe kan kopen. In dat bos zijn wandelpaden, fietspaden, mountainbikepaden,
olifantenpaden, al ben ik nog nooit een olifant in dit bos tegengekomen, wel andere grote lomperds, maar daarover later
meer. Ook zijn er nog autowegen, spoorwegen en hele dorpen en steden in die natuur aangelegd. Dan zullen we het
maar niet hebben over de gas- en waterleidingen, rioolleidingen onder de grond en de hoogspanningsleidingen en
verbindingsnetwerken ver boven de grond. Dus het gemiddelde stuk ‘vrije natuur’ in onze omgeving meet ongeveer 100
bij 100 meter en dan kom je weer een door de mens gemaakt pad of weg tegen. So far so good, zou je in slecht Frans
kunnen zeggen. Voor iedereen wat wils, en zoals we dat in Nederland graag doen, keurig georganiseerd en geregeld.
Iedereen weet waar hij of zij zich aan moet houden. Maar helaas, de werkelijkheid laat anders zien. Want hoe vaak komt
het voor dat de Homo Sapiens Cursoriam (vrije vertaling: mens op fiets) zich NIET aan de voor hem of haar toegekende
paden houdt? Dat je door die lui die met die ‘goedkope’ fietsjes zonder bel, slot, standaard en spatborden, maar mèt
banden die een gemiddelde landbouwtrekker niet zouden misstaan, de vouw uit je broek gereden wordt? Dat je aan de
kant geschreeuwd wordt? En als ze er kudde-gewijs op uit trekken en allemaal op dezelfde plek de bocht omgaan, het
hele voetpad naar de gallemiezen rijden? Zodat het bij de eerstvolgende regenbui een modderpoel wordt? Dàt zien ze
niet, omdat ze alleen maar vóóruit kijken en nooit achterom. Daar zullen de (ex-) leerlingen van die ene leerkracht uit het
begin van mijn relaas zich niet bewust van zijn. OK, eerlijk gezegd zijn er ook exemplaren van de Homo Sapiens
Cursoriam die netjes vragen of ze mogen passeren. Als je ze aanspreekt op het feit dat ze van het verkeerde pad gebruik
maken, krijg je het excuus: “Ja maar, ik wóón hier!” Alsof het feit dat je in Austerlitz woont, betekent dat je je mag
misdragen in het bos. Ons bos!
Lieve mensen, waarom dit betoog? Dat is eigenlijk heel simpel: Kijk af en toe eens om je heen, en kijk eens achterom
en vraag jezelf eens af wat je aan het doen bent. En wat je ongemerkt een ander aandoet. Tot welke soort behoor jij?
Hoeveel overlast bezorg je een ander? Moet ‘mijn genot en plezier’ tegen de klippen op genoten worden zoals ik dat wil,
of kan het ook anders? Vergeten we dat ‘mijn plezier’ tot overlast bij anderen kan zijn? Weest zuinig op dat kleine beetje
natuur en de bijbehorende rust wat we nog hebben, en waar wij, Austerlitzsers, het voorrecht hebben om daar middenin
te mogen wonen. En denk eens aan het bos, dat door ons al behoorlijk wordt uitgeleefd, en aan je medemens… Vaak is
het een kleine moeite voor een groot plezier :-)

_____________________________________________________________________________________________
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