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Wanneer u dit leest heeft het Dorpshuis de deuren van het nieuwe onderkomen in het Hart van Austerlitz
alweer enige weken wijd openstaan voor het publiek. Na jaren zwoegen en vergaderen is het nieuwe
Dorpshuis op 3 september door aannemer Van Zoelen opgeleverd en is de sleutel overhandigd aan Lia
van Dijk, de voorzitter van het Dorpshuis. Er is door de aannemer een knap stuk werk afgeleverd en alles
is zoals vooraf gepland (begin september) precies op tijd klaargekomen.
We gaan even terug naar 3 september, de dag van de oplevering. Als je zo in de lege foyer staat weet je
niet wat je overkomt. Zo groot…, zo ruim…, zo licht… en oh wat een verschil met de oude situatie. De
gehele buitengevel rondom de foyer is voorzien van grote ramen, wat een geweldig zicht geeft op het
Dorpsplein en de omgeving. De mooie licht grijze vloer met daarop de royale bar uitgevoerd in een mooie
contrasterende donkere kleur. De tap is nog niet geïnstalleerd, maar onze beheerder Adri heeft er voor
deze gelegenheid al helemaal op gerekend; van onder de bar komen de eerste pilsjes tevoorschijn en kan
er direct geproost worden op het nieuwe Dorpshuis. Dat is nog eens service! Lopen we iets verder door
dan komen we aan de linkerzijde in de grote royale keuken, de trots van Adri en Jantine. Daar kan
binnenkort de kok van Austerlitz Zorgt de gezamenlijke maaltijden voor de ouderen en de alleenstaanden
bereiden. Wat een feest zal dat zijn, gezellig samen eten in plaats van alleen op de kamer. Dat was immers
ook één van de speerpunten van Austerlitz Zorgt en het Dorpshuis: samen voorkomen dat ouderen en
alleenstaanden geïsoleerd raken en vereenzamen. Het Dorpshuis heeft met deze keuken de ruimte en de
juiste inrichting om aan Austerlitz Zorgt de mogelijkheid te bieden deze doelstelling verder vorm te geven.
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Met de publicatie van deze
logo’s willen wij alle fondsen,
stichtingen en leveranciers
bedanken voor hun financiële
bijdragen!
Samen maken zij het met hun
bijdragen mogelijk vorm te
geven aan onze doelstelling:
het Dorpshuis geschikt
maken voor de opvang en
het samenbrengen van
ouderen en jeugd.
Tegelijkertijd krijgt Austerlitz
Zorgt de mogelijkheid om de
zorgverlening aan de ouderen
te optimaliseren, verder uit te
breiden en hun activiteiten
goed te organiseren.

Voor de beheerders en vrijwilligers breken drukke weken aan, want alles wat nog enigszins bruikbaar is
moet weer vanuit Het Lokaal en de Ouwekamp terug naar het Dorpshuis dat op 14 september voor de
verenigingen en het publiek opengaat. Tenslotte zal er na de moeizame afgelopen maanden nodig weer
wat geld verdiend moeten worden om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.
De gordijnen van Van Gorkom en een gedeelte van de meubelen van
Homint Meubel Interieur B.V. zijn - weliswaar met enige vertraging
wegens de vakantieperiode - toch nog tijdig geleverd. Helaas hebben wij
een aantal stoelen moeten opslaan omdat, in verband met corona, meer
ruimte bij de opstelling van de meubelen moet worden aangehouden en
ook rekening moet worden gehouden met bredere gangpaden. Wij zijn
nu eenmaal verplicht om de coronarichtlijnen toe te passen en na te
leven. We doen dat ook omwille van ieders gezondheid.
Wij verzoeken u dan ook de richtlijnen van 1½ meter, handen
desinfecteren en sluitingstijden in acht te nemen, want hoge boetes
kunnen wij ons in dit stadium niet veroorloven.
Verder bent u van harte welkom en zullen het bestuur en medewerkers
er alles aan doen om van dit prachtige nieuwe Dorpshuis in alle opzichten
een gastvrije ontvangstruimte te maken waar u zich snel thuis zult voelen.

Namens bestuur en medewerkers:

Joop den Engelsman
secretaris
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