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Positieve vooruitzichten 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het eind mei, bijna juni en gaan we met zijn allen weer de goede kant 

op. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de coronamaatregelen worden langzaamaan versoepeld of 

vervallen en we kunnen met zijn allen weer een beetje vooruitkijken. 

 

Met ingang van de laatste Algemene Leden Vergadering hebben er wat wisselingen in het bestuur 

plaatsgevonden. Hester Storsbergen heeft zich aangesloten bij het bestuur, daar zijn we uiteraard heel 

blij mee. In het oktobernummer van De Prikkel stelt zij zich voor. Margreet Muller heeft het secretariaat 

overgenomen van Gusti Smulders. Ook John van Ravenswaaij besloot het bestuur te verlaten. In 

dezelfde ALV is Gusti benoemd tot erelid van Austerlitz’ Belang als dank voor al haar werkzaamheden in 

de afgelopen jaren. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk gefeliciteerd en uiteraard voor beiden heel erg 

bedankt voor alle inspanningen die jullie voor de vereniging gedaan hebben. We hebben zeker nog 

ruimte in het bestuur, dus heeft u een beetje tijd over en wilt u zich inzetten voor ons mooie dorp en de 

inwoners, laat het ons dan vooral weten, dan nemen we contact met u op. 

 

Het zal weinigen ontgaan zijn dat we een enquête hebben gehouden onder de dorpsinwoners over de 

mobiele bereikbaarheid in ons dorp. Deze enquête hebben we in samenwerking met Austerlitz Zorgt 

uitgezet. Van de 600 enquêtes hebben we er bijna 200 weer retour ontvangen, waarvoor hartelijk dank 

uiteraard. Op dit moment zijn we bezig met de verwerking. Eind juni zullen we de rapportage 

beschikbaar stellen via de website van Austerlitz’ Belang. Dit zal een samenvatting zijn van het complete 

rapport, maar indien gewenst kunt u het rapport opvragen door te mailen naar info@austerlitzbelang.nl. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het rapport, stuur dan een mail met naam en telefoonnummer en 

we nemen contact met u op. Bij veel interesse zullen we een aparte bijeenkomst organiseren om de 

resultaten te bespreken en vragen te beantwoorden. We kunnen dan ook met elkaar in gesprek gaan 

over eventuele vervolgstappen. Gezien de resultaten zien wij als bestuur op dit moment geen aanleiding 

om verdere stappen te nemen. Wel zal de rapportage een aantal tips bevatten om de mobiele 

bereikbaarheid - indien gewenst - in uw huis te vergroten. 

 

De (mogelijke) uitbreiding van de KNVB is ook onderwerp van gesprek. Het bestuur van AB is 

regelmatig in gesprek met de KNVB en houdt uiteraard de vinger aan de pols qua ontwikkelingen in dat 

gebied. Dat is zeker van belang voor de inwoners die tegen het gebied aan wonen.  

 

Heel goed nieuws is uiteraard de heropening van Ouwekamp, die dankzij de recente versoepelingen 

toch weer open kan. Voorzichtig aan beginnen zij weer wat aanloop te krijgen. Laten we hopen op mooi 

weer en veel gasten, dan kunnen we dit jaar nog een klein beetje goedmaken. Ook het terras van het 

Dorpshuis Hart van Austerlitz is geopend en draait op volle toeren. Kortom langzamerhand begint er 

weer wat reuring en leven in het dorp te komen, wat we natuurlijk graag zien en bijzonder aanmoedigen. 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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Op bladzijde 23 van deze Prikkel leest u een bijdrage van de Verkeerscommissie van Austerlitz’ Belang, 

die zich bezighoudt met de verkeersstromen in ons dorp, gevaarlijke situaties en klachten van inwoners. 

Heeft u een klacht, kent u een gevaarlijke situatie of wilt u ergens aandacht voor? Laat het de 

Verkeerscommissie weten, dan zorgen zij dat het onderwerp onder de aandacht gebracht wordt bij 

relevante contacten.   

 

Maar er gebeurt nog veel meer in ons mooie dorp. Lees de bijdragen van onder andere Austerlitz 

Duurzaam, Austerlitz Zorgt en Austerlitz Schoon en u bent weer helemaal op de hoogte! 

 

Dit is de laatste Prikkel voor de zomervakantie, dus vanaf deze plaats wens ik iedereen alvast een hele 

fijne vakantie, veel mooi weer en alle mogelijkheden om uit te rusten en bij te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn Hartman-Maatman 

 

Na 14 jaar heeft Gusti Smulders het bestuur van Austerlitz’ Belang verlaten. 

Zij is in juli 2007 begonnen als algemeen bestuurslid en werd in maart 

2008 secretaris. Er is zelfs een periode geweest dat zij secretaris én 

penningmeester was, een dubbele functie, dus dubbel zoveel werk.  

In haar periode als bestuurslid zijn belangrijke onderwerpen, zoals het 

oprichten van Austerlitz Zorgt, Stichting Lokaal Austerlitz en de bouw van 

Hart van Austerlitz behandeld. Natuurlijk was het bestuur ook betrokken bij 

de woningbouw van de afgelopen jaren, zoals de wijk Villa Verte met de 

Meester Ansinkweg en de meest recente nieuwe straten in Austerlitz Noord: 

Etienne de Pinedaweg en Rutger Loenenweg. In 2020 was zij vanuit AB 

betrokken bij de kunstcommissie. 

Gusti heeft samengewerkt met vier voorzitters: Jan Snijders, Hans Neijzen, 

Charles Laurey en Martijn Hartman-Maatman. Maar ook is er in haar 

bestuursperiode twee jaar lang géén voorzitter geweest en werd die functie 

onderling door de bestuursleden opgevangen. Ook diverse bestuursleden 

zijn de revue gepasseerd, maar hoe bijzonder is het dat je samen met je 

partner in een bestuur zit. Bij Gusti was dit zo, John van Ravenswaaij is in 

maart 2012 bij het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid en heeft de 

nodige klussen geklaard. Hij begon vóór die tijd al, in 2007, met de aanleg 

van de Jeu de boules baan op het Dorpsplein. Ook heeft hij de twee 

‘vriendschapsband’-kasten (Austerlitz-Slavkov) een aantal jaar geleden 

gerenoveerd. De vriendschapsband tussen de twee plaatsen is helaas 

verwaterd, net als de oude posters met het prachtige wapen. John heeft 

verleden jaar deze kasten nogmaals opgeknapt en sindsdien kan AB, maar 

ook Stichting Lokaal Austerlitz, hier gebruik van maken voor posters/ 

mededelingen. 

Samen hebben zij het nodige werk verricht voor de vereniging. Op de zolder 

van hun huis liggen, sinds de ontruiming van het oude Dorpshuis, spullen 

zoals de kerstboom, mast en vlag opgeslagen. En heel wat welkomsttasjes, 

voor de nieuwe inwoners van Austerlitz, zijn door hen gemaakt. Het ophalen 

van de gedrukte Prikkel en zorgen dat deze verspreid werd was ook een 

taak voor het secretariaat. Gusti en John hebben heel wat kilometertjes in 

en rond het dorp afgelegd voor de vereniging. 

John heeft dit voorjaar – net als Gusti – het bestuur verlaten. Gusti is voor 

haar inspanningen tijdens de ALV benoemd tot erelid, dat heeft zij zeker 

verdiend. Leuk weetje…. Zij is het eerste vrouwelijke erelid! 

 
Hanneke Phielix 

Foto’s: Redactie 
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 Plantenasiel  

Dirkje van Barneveldweg 42 

Dit jaar is er een plantenasiel Zeist bijgekomen. Ineke 

Hoogendoorn heeft de materialen overgenomen van 

een vriendin, die ging verhuizen. U kunt hier ook terecht 

om planten - die u over heeft en een 2e leven gunt - af 

te geven. Een ander is er misschien blij mee! Voeg wel 

de naam van de plant toe als u die weet. Ineke zorgt 

zelf ook voor (kamer)plantjes. Zij verzorgt alle planten 

totdat iemand ze komt halen.  

Op de foto staat ze samen met haar dochter Lonne. 

www.plantenasielzeist.nl 

 
 Planten en stekjes 

Oude Postweg 171 

Patricia Meeten heeft een planten- en stekjes tafel 

ingericht. Patricia is geboren en getogen in Austerlitz. 

Ook zij heeft een aantal jaar in het buitenland gewoond. 

Als backpacker heeft ze haar man Lance in Australië 

ontmoet. Toen haar zoon een jaar was, kwamen zij 

tijdelijk weer in Austerlitz wonen. Maar het gezin is niet 

meer weggegaan. Haar vader (ook uit Austerlitz) heeft 

een plantenkas, dus het aanbod varieert regelmatig. 

Aan de zijkant hangt een tas, waar mensen eventueel 

een draagtasje uit kunnen halen. De opbrengst gaat 

naar een honden- en kattenopvang in Turkije. Zoals 

bekend zijn daar veel zwerfdieren.  

 

 Boekenhuisje 

Oude Postweg 190 

Het boekenhuisje van Lisette Kiburg staat er inmiddels 

een jaar. Het is een moederdaggeschenk van haar 

zoon, die het voor haar gemaakt heeft van 

gerecyclede materialen. Het glas in het deurtje is van 

een oud schilderij. Hij heeft het in de kleuren van het 

huis geschilderd. Lisette woont regelmatig een aantal 

maanden in het buitenland. Nog een jaartje en dan 

vestigt zij zich met haar man definitief in Nederland. 

Vijftien jaar lang zijn ze dan uitgezonden geweest. 

Lisette vindt het erg fijn om boeken door te kunnen 

geven en ze is blij met nieuwe voorraad.  

Ook kinderboeken zijn welkom! 

 

Zoals aangekondigd hebben wij voor u een route uitgestippeld langs kleine initiatieven in ons dorp.  

Op de volgende bladzijde vindt u de route op de plattegrond van Austerlitz.  

 

Foto’s: Redactie 

http://www.plantenasielzeist.nl/
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 Plantenasiel 

Waterlooweg 91 

Adeline Gogelein heeft tegenover haar huis een plantenasiel 

staan. Iedereen kan zijn overtollige tuinplanten, kleine struiken, 

bollen, zaden en stekjes doneren. Graag voorzien van naam!  

Je mag tot maximaal 4 planten weer gratis meenemen. Er staan 

eventueel lege plastic potten bij, deze kunt u gebruiken voor de 

planten.  

Dit is een initiatief van Plantenasiel Zeist. 

www.plantenasielzeist.nl 

 

 Boeken & Curiosa 

Waterlooweg 11 

De deur van het boekenkastje van 

Els van Koningsveld was afgelopen 

winter stuk gewaaid. Maar haar 

kinderen hebben opnieuw geholpen 

en er zit een nieuw slot op. Els heeft 

de binnenkant in dezelfde kleur 

geverfd. Voor dit seizoen is alles 

weer in orde. U kunt nu weer 

boeken en curiosa kopen voor een 

kleine bijdrage.  

Als u spulletjes wilt doneren, dan is 

dat van harte welkom.  

 

Foto’s: Redactie 

http://www.plantenasielzeist.nl/
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Vervolg ‘Route langs boeken & planten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecologische planten 

Gramserweg 86 

Emmy van Twist (rechts op de foto) heeft “buitenspul” 

staan: ecologisch geteelde planten en stekjes.  

Ze gebruikt geen kunstmest, ze maakt haar eigen compost 

en bladaarde. Van de opbrengst koopt zij vogelhuisjes, 

wintervoer, etc. De bedoeling is, dat mensen voor een 

klein prijsje mooie buitenplantjes of soms een kamerplant 

kunnen aanschaffen.  

Emmy maakt aan het eind van de zomer jam. Tegen die 

tijd kunt u ook andere producten verwachten. Afhankelijk 

van de oogst. Alles is zonder kunstmest of giftige stoffen 

gekweekt. Als iemand haar tuin wil bekijken, mogen ze dat 

altijd vragen.  

 

 Planten 

Gramserweg 90 

Lia Pieters (links op de foto) stelt overgebleven planten ter 

beschikking. Haar man is vaak in de tuin te vinden. Het is 

de moeite waard om even stil te staan. De opbrengst gaat 

naar Stichting Dierentehuis Zeist en omgeving. Dit tehuis 

werkt met vrijwilligers en elke donatie is welkom.  

De plantenpotten wil zij graag opnieuw gebruiken.  

Lia heeft een atelier in haar tuin. Op bladzijde 49 in deze 

Prikkel gaan we daar dieper op in. 

 

 Boeken en puzzels 

Schoolweg 2 

Tenslotte kunt u in Dorpshuis Hart van Austerlitz terecht 

voor een uitgebreide boekenverzameling. Het aanbod is 

zo groot, dat ze kampen met een ruimte tekort. Ook hier 

zijn kinderboeken van harte welkom. 

 
Boekenkast Hart van Austerlitz 

Overal hoort men geluiden dat er weinig gelezen wordt door 

mensen. Als we dat afmeten aan de hoeveelheid leuke kleine 

boekenkasten overal in wijken en dorpen - ook in Austerlitz - en 

aan het bezoek aan de Boekenkast, dan komen we tot een 

andere conclusie. Gelukkig wel, er wordt nog heel veel gelezen. 

Wij krijgen ook nog steeds veel boeken, hele mooie boeken. Die 

komen in de kast te staan, zodat iedereen weer nieuwe boeken 

kan kiezen. Dank voor de boeken! 

Wij wensen jullie veel leesplezier én puzzelplezier. 

Joke van Ooik  0343 491183  

Marja Kuiper  0343 491893 of 06 2316 2723 

 Foto’s: Redactie 
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Deze ook al weinig aan de verbeelding overlatende naam werd op 29 oktober 1925 door de gemeenteraad 
gegeven aan een smal zandpad. Dat liep vanaf de - toen nog Austerlitzseweg hetende - Oude Postweg 
in noordoostelijke richting naar de Kamperlinie. Naar men zegt vanwege een aan dit pad gelegen weiland, 
hoewel het vooral als bouwland in gebruik is geweest. 
Niet onmogelijk is dat de weg in de volksmond al veel langer de naam Weideweg droeg. Toen namelijk 
rond 1830 de Woudenbergseweg werd aangelegd en eigenaar Stoop tot verkoop van een deel van de 
terreinen - waarop die weg was geprojecteerd - overging, maakte hij een voorbehoud. De inwoners van 
Austerlitz mochten voorlopig nog gebruik blijven maken van de ‘koeweide’ die ten noorden van de 
Woudenbergseweg lag. Die weide moet dus indertijd wel bereikbaar zijn geweest vanuit Austerlitz en 
vandaar de veronderstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Foto 1 

Nog net zichtbaar op de foto, links de 
tien huizen welke in 1952 zijn 
gebouwd.  
Rechts het terrein en loods van de fa. 
Bos Rondhout.  
Achteraan ziet u op de foto één van 
de oudste huizen van het dorp, in het 
midden het oude huis van de 
gebroeders Van Drie.  
Links achteraan van de Weideweg 
was het bedrijf van de fa. Bos 
Heipalen gevestigd. 

 

Foto 2 
 

In 1964 werd aan de Weideweg,  
ter hoogte van de Schooldwarsweg, 

de RK kerk geopend. 

 

Foto 3 

De Weideweg anno 2021. 

In 1990 werden aan de 
rechterkant van de 
Weideweg 10 nieuwe 
huizen gebouwd. 

 

Bron: Archief Rutger Loenen. 
‘Van nummers naar namen - 
De straatnamen van Austerlitz’ 
in 2010 uitgegeven door AB. 

 Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 

Bert van Ginkel en  

Puck Steenhuizen 
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In de voorjaarsvakantie werd er druk gespeurd en 

gepuzzeld in Austerlitz! Er waren 31 groepjes met in 

totaal ongeveer 70 kinderen, die mee deden met de 

Puzzeltocht van Austerlitz Duurzaam en Austerlitz’ 

Belang. Drie gezinnen wonnen de hoofdprijs: een 

dagje op pad met de elektrische deelauto.  

 

Adeline Gogelein deelt haar ervaring: “Op tweede paasdag hebben wij met het gezin een rit gemaakt 

naar Limburg over de Mergellandroute langs de Vaalserberg. Op een dag waar zon, sneeuw, hagel en 

regen elkaar afwisselende. Voor ons de eerste ervaring met een elektrische auto! Bij de Vaalserberg 

hebben we de auto aan het hoogste laadpunt van Nederland gekoppeld en hebben we een rondje 

Nederland, België en Duitsland gewandeld. Super ervaring, bedankt voor deze kans.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Er wordt intussen goed gebruik gemaakt van de deelauto’s in Austerlitz. In het tweede kwartaal werden 

344 ritten gereden van in totaal 8.954 kilometer door 14 actieve autodelers.  

Ben je ook nieuwsgierig of autodelen iets voor je is?  

Vraag dan een proefrit aan op https://samenslimrijden-zeist.nl of stuur een email naar Ida Sanders: 

idasanders@gmail.com  

 

Op dit moment staan er 

drie elektrische deelauto’s 

in Austerlitz.  

Twee deelauto’s hebben al 

een eigen laadpaal, 

namelijk op het Dorpsplein 

en aan de Etienne de 

Pinedaweg.  

De deelauto’s hebben een 

gereserveerde plek bij de 

paal, de andere plek is vrij 

te gebruiken voor het laden 

van elektrische auto’s.  

Het komt geregeld voor dat 

de plek van de deelauto 

bezet wordt door een 

andere - soms niet eens 

elektrische - auto.  

Dit is niet toegestaan en de 

Gemeente zal hier binnen-

kort op gaan handhaven. 

We vragen alle inwoners 

hier rekening mee te 

houden.  

De derde deelauto krijgt 

binnenkort een laadpaal 

aan de Gramserweg.  

 

Elektrische deelauto’s 

in Austerlitz 

Foto’s: Adeline Gogelein 

Ida Sanders 

https://samenslimrijden-zeist.nl/
mailto:idasanders@gmail.com
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Op 15 september wil Austerlitz Duurzaam in het Dorpshuis Hart van Austerlitz weer een informatie- 

bijeenkomst organiseren over ‘Energie besparen rond uw woning’. Een jaar of vijf geleden hebben we 

vanuit Austerlitz Duurzaam ook al eens een cyclus over het verduurzamen van woningen georganiseerd. 

De opkomst op die avonden bestond meestal uit zo’n 20 à 30 personen.  

Omdat we nu vijf jaar verder zijn, is er veel meer ervaring opgedaan en zijn er nieuwe technieken bij 

gekomen. Het is hoog tijd om u als inwoner van Austerlitz bij te praten over de mogelijkheden. Ook is er 

de gelegenheid om ervaringen met dorpsgenoten uit te wisselen. Komt u vooral ook vertellen wat voor 

energiebesparende maatregelen u hebt genomen, hoe duur dat was en hoe ze dat is bevallen. In de 

praktijk blijkt dat het uitwisselen van ‘tips and trics’ goed werkt! 

We verwachten dat we na de zomervakantie 

weer met meer mensen bij elkaar mogen 

komen en daarom hebben we deze bijeen-

komst op woensdag 15 september, om 20.00 

uur in het Hart van Austerlitz gepland.  

Zet deze datum nu vast in uw agenda! 
 

Deze avond zal het vooral gaan over energie 

besparen door woningisolatie: 

 

 

 

 

 
 

Wat zijn de voordelen? wanneer is het 

verstandig om het toe te passen? Is er 

subsidie mogelijk? Is het slim om dit 

gemeenschappelijk te organiseren en door wie 

kan ik het laten uitvoeren? 

 

Omdat informatiebijeenkomsten lang niet konden doorgaan vanwege corona, gaan we sowieso voor de 

bewoners van Austerlitz deze eerste avond organiseren. Bij voldoende belangstelling en animo zullen 

we ook nog vervolgavonden organiseren over de andere onderwerpen die met de energiebesparing en 

de omschakeling van aardgas naar andere energiebronnen te maken hebben. 

Graag heten wij u welkom op 15 september! 

 

 

Nieuws van 

• Spouwmuurisolatie 

• het isoleren van uw vloer 

• het isoleren van het dak 

• energiebesparend glas  

(HR++ / +++ of Triple Glas) 

 

Marinus Jan Veltman 

 

Afbeelding: Duurzaam Austerlitz 
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Op zondag 20 juni om 10.00 uur organiseren we in De Hoeksteen voor het eerst een Roze 

viering. Dit is een kerkdienst waarin het gaat over gelijkwaardigheid. We hebben aandacht voor 

inclusiviteit van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en 

intersekse personen (LHBTI’ers). In liederen, gebeden en teksten zal dit naar voren komen. Met 

een groep, bestaande uit mensen die van nabij ervaring hebben met dit thema, bereiden we de 

viering voor.  

Landelijk vinden Roze vieringen sinds de jaren negentig op steeds meer plekken in het land 

plaats. Roze vieringen zijn belangrijk, want nog steeds sluiten kerken LHBTI’ers soms uit. Begin 

2019 was wat dat betreft een treffend voorbeeld. Een heel aantal conservatieve christelijke 

predikanten en prominenten bleken de zogenaamde Nashville-verklaring te hebben 

ondertekend. In die verklaring wordt onder meer homoseksualiteit afgewezen en gesuggereerd 

dat ‘genezing’ mogelijk zou zijn. In reactie daarop hing bij De Hoeksteen dagenlang de 

Regenboogvlag uit. Daarmee lieten we zien: als kerk in Austerlitz staan we voor een diverse, 

inclusieve, veilige kerk. Omdat we geloven dat Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedereen is. 

Iedereen is hier welkom. Iedereen mag hier zichzelf zijn.  

Wil je er op 20 juni bij zijn of een andere keer een viering meemaken? Geef je dan op bij Corry 

Werges, tel: 030 - 6955702 of c.f.e.a@hetnet.nl. Dat kan tot uiterlijk 20.00 uur op de vrijdag-

avond vóór de desbetreffende zondag. Online zijn de vieringen ook te volgen en terug te kijken 

via www.kerkdienstgemist.nl. Zoek op trefwoord ‘Austerlitz’ en De Hoeksteen verschijnt.   

 

tel: 06-16279444 of martindedominee@gmail.com  

Ds. Martin Boon 

Foto: John Crama 

mailto:c.f.e.a@hetnet.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:martindedominee@gmail.com
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Goed nieuws, vanaf 5 juni mogen wij weer met alle leden tegelijkertijd repeteren. De coronamaatregelen 

worden steeds meer versoepeld en het ‘gewone’ verenigingsleven komt weer in zicht. Gelukkig kunnen 

wij in de gymzaal van het Dorpshuis terecht, zodat we voorlopig nog ver genoeg uit elkaar kunnen zitten, 

het past nog niet in zaal 2. We hebben er allemaal heel veel zin in, op 8 oktober hebben wij voor het 

laatst gerepeteerd samen, best lang geleden. We hebben het muziek maken - maar zeker ook het 

optreden voor onze dorpsgenoten - erg gemist. 

 

 

Een aantal leden heeft in mei het instrument al opgepakt om 

ons erelid Jan van de Brug muzikaal uitgeleide te doen. De 

rouwstoet kwam lang zijn huis en daar stonden leden van 

Erica in uniform klaar om hem een laatste groet te brengen. 

Jan is 70 jaar lid geweest van onze vereniging en heeft een 

speciaal plekje in de harten van onze leden. We herinneren 

hem als vriendelijk, goedlachs, behulpzaam, actief en een 

muzikant in hart en nieren. Wij missen hem allemaal en we 

willen de familie dan ook heel veel sterkte wensen om dit 

verlies een plekje te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto’s: Erica & afbeelding: Pixabay 
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Op het terras van het Dorpshuis Hart van Austerlitz staan banken, die door de aannemer geschonken 

zijn. Maar er ontbrak er nog eentje en Erica heeft besloten om deze bank te schenken. U kunt hem 

herkennen aan ons logo met daarbij een muzikale tekst. Als wij straks weer een keertje een optreden in 

de Muziektent geven, dan kan u misschien wel vanaf ‘onze’ bank genieten van een drankje met 

livemuziek. Dat is een mooi vooruitzicht toch? 

Waarschijnlijk gaat het Blaasfestival - in de vorm zoals u gewend bent vóór corona - nog niet door. Wel 

willen we het 3e weekend van september iets muzikaals gaan doen. Misschien in samenwerking met het 

Dorpshuis, dat ook van plan is om rond die tijd alsnog een klein openingsfeestje te houden. Wij zullen u 

hierover met een flyer en posters op de hoogte brengen. 

Natuurlijk hebben we inmiddels allerlei plannen bedacht en activiteiten ingepland. Na de 1e repetitie 

hebben we wel gemerkt dat we flink moeten gaan oefenen de komende tijd, de ‘mottenballen’ moeten er 

echt nog even uitgeblazen worden! Wel zijn we voornemens om op zaterdag 11 september, tijdens 

Open Monumentendag, in Austerlitz een optreden te verzorgen. Een Najaarsconcert zit er nog niet in, 

maar wel ons Nieuwjaarsconcert op 16 januari 2022. Maar vooral ons ‘Brel & Brass’ concert dat eigenlijk 

op 15 juni 2020 had moeten plaatsvinden, brengen wij graag onder uw aandacht. Dit concert staat nu 

gepland voor 26 maart 2022. U kunt uw agenda voor deze avond vast reserveren, dit wilt u niet missen. 

Wij zijn ook aan het kijken of we in 2022 bij de Floriade in Almere een Picknickconcert kunnen 

inplannen. Ideeën genoeg dus. 

Momenteel krijgen ook 4 leerlingen van de Pirapoleon muzieklessen van het Kunstenhuis. Deze lessen 

zijn een opvolging van ons succesvolle muziekproject met de school en worden in het Dorpshuis 

gegeven. Wat zou het leuk zijn als deze leerlingen straks met ons mee kunnen gaan spelen. Muziek 

maken is een leuke en mooie hobby. Het ontspant, stimuleert de hersenen en het is vooral heel gezellig 

om samen te oefenen met als eindresultaat een spetterend concert. Misschien iets voor u? Het is niet 

nodig om al een instrument te bespelen of noten te kunnen lezen, dat kunt u allemaal leren. Als u 

interesse heeft, neem dan eens contact op met het secretariaat. Dan kunnen we samen met onze 

enthousiaste dirigent eens kijken wat de mogelijkheden zijn. We repeteren op donderdagavond van 

19.30-22.00 uur. 

 

 

 

Fanfarecorps Erica 

Secretariaat: Oude Postweg 213 

tel. 0343 491221 

mailnaar@fanfarecorpserica.nl  

Graag tot ziens, 

Antje en Hanneke 

Foto: Erica  

mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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Het ziet er naar uit dat over enige tijd de rondleidingen van Het Gilde Zeist weer kunnen worden 

opgestart. De folders liggen op dit moment bij Buurtsuper Van Dijk en op de tafel bij de ingang van 

het Hart van Austerlitz met het complete activiteitenaanbod voor Zeist en omgeving. Wel is het van 

belang om de website www.gildezeist.nl voor alle zekerheid te raadplegen gezien de coronaperikelen. 

 Zaterdag 31 juli:  

Op de fiets door de Franse tijd 

Lekker ontspannen op de pedalen 

om de historische omgeving van 

Austerlitz te bekijken. Duur van 

deze fietstocht is twee uur met 

onderweg een aantal ‘vertel-

momenten’. Start om 14.00 uur 

vanaf de bushalte op het 

Dorpsplein. Kosten € 2,50. 

 Zaterdag 26 september: Wandeling door Bornia-Heidestein 

Tijdens deze wandeling zien we de fundamenten van het 

tennishuisje, dat hier heeft gestaan. De twee foto’s geven een 

indruk van deze plek. Eén ervan is uit de jaren dertig van de 

vorige eeuw, de andere geeft weer hoe de plek er op dit moment 

uitziet. Aan de andere kant van het pad, waar nu hoge bomen 

staan, lag de tennisbaan waar diverse families een balletje 

konden slaan. Hier in de buurt was ook een schuilkelder waar 

onderduikers zich koest moesten houden tijdens een zwemsessie 

van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de omgeving 

bevond zich namelijk een heus zwembad bij het Gele Torentje.  

We wandelen twee uur in een rustig tempo en genieten van de 

Drentse heideschapen en de bloeiende hei. Opstapplaats: om 

14.00 uur bij de bushalte van het Dorpsplein. Kosten: € 2,50. 

 

Zaterdag 30 oktober: ‘Paddenstoelenwandeling’ 

We beginnen met een korte fotopresentatie plus toelichting in  

het Hart van Austerlitz. Vervolgens maken we een korte wandeling 

in de omgeving op zoek naar plekjes, waar deze herfst de 

paddenstoelen staan. Tot slot nog een ‘cooling-down’ in het 

Dorpshuis met een kopje speciale soep en een informatieboekje 

over bijzondere paddenstoelen. We starten dit keer om 10.00 uur 

bij de ingang van het Hart van Austerlitz. Duur: 2 uur. 

Omdat deze activiteit een aantal open eindjes heeft, wordt half 

oktober in de media meer informatie verstrekt.  

 

 

Stichting Austerlitz Samen (SAS) heeft in 2020 weer een aantal betekenisvolle initiatieven  

financieel kunnen ondersteunen. Door corona waren het dit jaar geen muziekevenementen.  

Veel aanvragen waren gerelateerd aan de opening van het Hart van Austerlitz met als  

hoogtepunt de crowdfundingsactie voor het kunstwerk in het Hart van Austerlitz.  
 

SAS heeft in 2020 meer initiatieven financieel kunnen ondersteunen, zoals:  

▪ Stichting Lokaal Austerlitz voor de aanschaf van een vitrinekast om historisch  

materiaal tentoon te kunnen stellen in de hal van het Dorpshuis.  

▪ Fanfarecorps Erica voor de aanschaf van een muziekinstrument. 

▪ Het Dorpshuis voor het inrichten van de nieuwe keuken en de aanschaf van een AED. 

▪ Austerlitz Zorgt voor hulpmiddelen voor de zorgappartementen en de patiowoningen  

in het Hart van Austerlitz. 
 

SAS ondersteunt activiteiten die de leefbaarheid en de sociale samenhang in Austerlitz bevorderen. 

Fijn dat de organisaties en verenigingen ons weten te vinden en een aanvraag hebben ingediend. 

Graag willen we via deze weg ook onze vaste donateurs en de inwoners, die een gift hebben 

overgemaakt, hartelijk bedanken! Voor informatie over het indienen van een aanvraag en het 

(fiscaalvriendelijk) doneren, zie onze advertentie op de bladzijde hiernaast. 

 Jan Smelik, Carla Verwijmeren en Bronja Versteeg 

 

SAS ondersteunde mooie initiatieven in 2020 

Foto: Gilde Zeist & Erica 

Gerard Versteeg en 

Hans van den Breul 

http://www.gildezeist.nl/
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Kraamkamer van moeder natuur 

 

Van 15 maart tot en met 15 juli is het 

broedseizoen. Dat betekent, dat de dieren die 

in de bossen leven paren, broeden en baren. U 

bent in deze periode op kraamvisite in de 

natuur, en iedereen weet dat een kersvers 

gezin tijdens de kraamtijd rust en wat afstand 

nodig heeft. We vragen u om hier met respect 

mee om te gaan: blijf op de paden en laat uw 

hond niet door de bosvakken struinen. Als u 

zich hier niet aan houdt dan kunt u dieren 

ernstig verstoren. Dit kan in het ergste geval 

leiden tot sterfte. 

 

Mede door de coronacrisis is er een sterke 

toename aan bezoekers in de natuurgebieden. 

Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning 

en rust in de natuur. Hoewel die groeiende 

waardering voor de Nederlandse natuur heel 

positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met 

zich mee. Het is mooi dat veel mensen de natuur 

ontdekken, maar bezoekers moeten zich wel 

realiseren dat ze te gast zijn in de natuurgebieden. 

Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral 

in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder 

Natuur erg kwetsbaar. De paden in de bossen zijn 

zo aangelegd, dat er voldoende rustgebied 

overblijft, waar wild zich kan terugtrekken en er 

tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor 

wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur 

te genieten. Geniet van de natuur, maar betreed 

het thuis van de dieren en planten met respect.  

 

Helpt u mee om de natuur te beschermen waar u 

zo van geniet? Dat kunt u doen door: 

▪ op de paden te blijven; 

▪ uw hond niet door de bosvakken te laten 

struinen; 

▪ uw hond aan te lijnen, daar waar dat wordt 

gevraagd; 

▪ afval weer mee naar huis te nemen. 

Reewild geteld in de bossen rond Austerlitz 

 

Ieder jaar wordt het aantal reeën in de bossen 

rond Austerlitz geteld volgens een vaste 

methode. Dit wordt georganiseerd en 

uitgevoerd door de Wildbeheereenheid in 

samenwerking met Staatsbosbeheer en onze 

vrijwilligers.  

 

Er zijn drie aparte tellingen in opeenvolgende 

schemerperiodes gehouden (avond-, ochtend- en 

avondtelling). De leefgebieden worden opgedeeld 

in telgebieden met allemaal een eigen telploeg. 

De telgebieden hebben een dusdanige opper-

vlakte dat ze goed in één telronde per rijploeg 

doorkruist kunnen worden. Met deze gegevens 

krijgen we inzicht in de samenstelling van de 

populatie naar leeftijd (jong, volwassen) en in de 

verhouding tussen mannelijke- en vrouwelijke 

dieren.  

 

Het is opvallend dat het aantal reeën in het deel 

Wallenberg flink is toegenomen. Dat honden in dit 

noordelijk deel van boswachterij Austerlitz sinds 

2020 aangelijnd moeten zijn, heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd en heeft een positief effect 

gehad op de populatie. Wij zijn alle honden-

bezitters dankbaar, dat zij gehoor hebben 

gegeven aan de nieuwe regelgeving en hun hond 

aangelijnd houden! In het zuidelijk deel rondom 

het dorp is het aantal reeën helaas sterk gedaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Corien Koreman,  

Boswachter Staatsbosbeheer c.koreman@staatsbosbeheer.nl 

 Foto: Staatsbosbeheer 

mailto:c.koreman@staatsbosbeheer.nl
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Sinds kort kunnen we weer terecht op het 
terras van Ouwekamp, ons Eetcafé. Op de 
foto staat Arjan Kloppert. Hij werkt al 8 jaar 
op deze plek. Als ZZP’er is Arjan altijd op 
zoek naar leuk werk. Het is natuurlijk 
afhankelijk van alle ontwikkelingen. 
Momenteel is hij interim bedrijfsleider bij 
Ouwekamp, maar werkt ook in de keuken en 
in de bediening. Het zijn natuurlijk stille 
maanden geweest en het team is enthousiast 
aan het werk gegaan. Ze kunnen niet wachten 
op de versoepeling van de openingstijden om 
weer diner en afhaal te kunnen leveren. Ze 
houden u op de hoogte. 
 
Per 1 juli komt er een 
nieuwe algemene 
bedrijfsleider.  
Mats Goedknegt gaat 
het stokje overnemen. 
Voor velen geen 
onbekende, want Mats 
is geboren en getogen 
in Austerlitz.  
 
Op de foto staat nog 
iemand uit Austerlitz: 
Anouk Snijders. Die 
werkt hier ook alweer 
een tijd. Het team van 
Ouwekamp, ons 
eetcafé, kan alle steun 
gebruiken. Wilt u 
helpen?  
Stuur een e-mail naar: 
info@ouwekamp.nl.  
 

Check de website 

voor de actuele 

openingstijden! 

 Foto: Redactie 

mailto:info@ouwekamp.nl
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Vanuit Austerlitz’ Belang is er drie jaar geleden aangedrongen op het oprichten van een Verkeers-

commissie. De directe aanleiding toen was de behoefte aan een enquête in ons dorp over de aanleg van 

een rotonde op de Woudenbergseweg (N224). Sindsdien opereert de Verkeerscommissie als werkgroep 

van Austerlitz’ Belang.  

 

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. We gaan dit 

aanpakken 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. We hebben, als 

Verkeerscommissie van Austerlitz, onlangs uitgebreid gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal 

Verkeersplan. De kern van dit plan is:  

 Het voorkomen van verkeer gerelateerd leed in en om Austerlitz: Verkeersveiligheid. 
 Bij het nemen van maatregelen willen wij het karakteristieke van het dorp Austerlitz behouden: 

 Een wegenplan dat past bij het karakteristieke dorpskarakter van Austerlitz; 
 Austerlitz zou niet belast moeten worden met doorgaand verkeer. 

 

We willen dit graag ‘uitvoeren’ door vanuit het dorp input te krijgen. Communicatie via de daartoe bestemde 

organen, zoals De Prikkel, de website van Austerlitz’ Belang en de Facebookpagina Austerlitz’ Belang lijkt 

ons erg belangrijk. Ook willen we graag op de eerstvolgende ‘live’ ledenvergadering van Austerlitz’ Belang 

het verkeersplan presenteren en daar met de aanwezigen kijken of er verbeterpunten zijn. We zullen 

daarvoor, in overleg met het bestuur, een datum prikken en deze via De Prikkel en de agenda op 

www.austerlitzbelang.nl met u allen communiceren. 

 

Wij denken in eerste instantie aan de volgende onderwerpen die met het verkeer te maken hebben: 

 Parkeermogelijkheden/parkeerdruk; 
 Te hard rijden/snelheid beperkende maatregelen; 
 De staat en kwaliteit van de trottoirs; 
 Al dan niet fietspaden in het dorp (scheiden snel- en langzaam verkeer); 
 Bestrating als snelheid verminderende maatregel; 
 Kwaliteit en aanzien Openbare Verlichting (lantarenpalen); 
 Ontsluiting van het dorp; 
 Dorpsbijdrage aan verkeersoplossingen zodat het ‘onze oplossing’ wordt; 
 Innovatie door continu en real time verkeersdata te vergaren en beschikbaar te stellen; 
 Wat de rol is van de Gemeente in de totstandkoming van dit plan. 

 

Wat kunt u doen? 

Heeft u een goed idee of heeft u onlangs een ernstige situatie bij de Gemeente gemeld? 
Wij nodigen u uit om onderstaand mailadres te gebruiken om dit met ons te delen. 
De Verkeerscommissie vergadert ongeveer eenmaal in de zes weken en zal uw bijdrage bespreken. 
verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl 

Namens de verkeerscommissie, 

 

Integraal verkeersplan 

Marinus Jan Veltman 

 
Afbeelding: Pixabay 

http://www.austerlitzbelang.nl/
mailto:verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl
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Dit voorjaar is het tweede seizoen gestart van het moestuinproject bij de Pirapoleon in ’t Hart van Austerlitz. 

Het eerste jaar was een try out op de schoollocatie bij het voetbalveld. Het werd een groot succes met 

dank aan Guus Rutgers, die ons ondersteunde met zijn kennis en invulling (ook letterlijk) van de moestuin.  

Het moestuinproject werd opgezet in het voorjaar 

van 2019 vanuit de werkgroep Generaties 

Verbinden van Austerlitz Zorgt en heeft als doel 

om ouderen en jongeren met elkaar in contact te 

brengen. En hoe mooi kan dit in de moestuin, 

waar de oude generatie hun kennis kan 

overbrengen op jonge leergierige kinderen.  

Binnen dit project ontstond een samenwerking 

met de school de Pirapoleon en een groep 

vrijwilligers uit het dorp. Dat eerste jaar was er 

een vol vrijwilligersteam met ‘ouderen’ en een 

paar gemotiveerde ouders van kinderen van 

school. Elke vrijdagochtend werd er lustig op los 

getuinierd op de school met elk half uur een 

nieuwe groep enthousiaste leerlingen. Toen 

kwam in 2020 corona en is de moestuin - zoals 

veel initiatieven - stil komen te liggen. Dit jaar 

konden we het moestuinieren in klein comité 

weer oppakken en gaan de leerlingen elke 

dinsdagmiddag vol aan de slag met een klein 

groepje vaste vrijwilligers.  

 

De moestuinbakken en veldjes zijn weer gevuld 

met kleine kiemplantjes, die onder liefde en 

aandacht van de leerlingen zullen groeien. 

  
Daarnaast is er een echte hugelbed opgebouwd, 

een permacultuur, waarin stammen hout de basis 

vormen. Het hout houdt het vocht vast en de 

mineralen in het hout dienen weer als voedings-

stof voor de planten. 

 

In 2020 hebben we 

voor de moestuin een 

subsidie ontvangen 

van de Van Baaren 

Stichting en hebben 

we groot en klein 

formaat tuingereed-

schap, een krui-

wagen, tuinslangen, 

regentonnen en pot-

grond kunnen kopen. 

Met deze aanschaf is 

het mogelijk om de 

kinderen en de vrijwilligers met goed materiaal te 

laten werken. We willen via deze weg de Van 

Baaren Stichting hartelijk bedanken voor de 

subsidie 

en deze 

vliegende 

start op de 

nieuwe 

locatie. 

 

Bent u benieuwd naar de moestuin en de 

vorderingen? Loop gerust eens langs het 

schoolplein. Misschien liggen er over een paar 

weken zelfs worteltjes of bietjes uit deze 

moestuin op uw bord! 

 

 Bronja Versteeg en Adeline Gogelein     

 
Foto’s: Pirapoleon 
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Groetjes de redactie van de school  

Saar en Lot Berends 

Van de Redactie  

Hallo allemaal,  
 
Deze keer gaan we wat vertellen 
over het moestuinproject op school. 
 
Op school zijn we druk begonnen 
met de moestuin. De grote 
moestuinbakken zijn gevuld door 
ons. Elke klas heeft zijn eigen bak. 
In het grasveld naast de school 
hebben we ook moestuinen. Ook 
heeft elke groep zijn eigen taak.  
 

Interviews over de moestuin 

Flinne van´t Land Ik vind de moestuin wel een leuk idee. 

Isa Gijsberts Ik vind het leuk om met natuur en planten bezig te zijn. 

Robin de Wijs  Ik vind het leuk, omdat ik iets anders doe dan werken in klas aan een tafeltje. 

Sylvie Helderman Je kan je creativiteit laten zien en er samen aan werken met je vrienden. 

Tomas Dokter Ik vind het leuk en goed voor de natuur. 
Lot Berends Ik vind het leuk dat je lekker met je handen in de vieze aarde mag werken 

 samen met mijn vriendinnen. 
Amber Beltman Ik vind het goed dat we leren zorgen voor planten en ik vind het goed om 

 voor de natuur te zorgen. 
Tom Maris Het is leuk om te doen en ook erg gezellig met de klas buiten. 

Tirza van Eldijk Het is leuk werk en je moet handen uit de mouwen steken.  
 

Plantje winnen? Hoe doe je dat? Je schrijft je adres en je antwoord op een briefje en doet hem 

in de school brievenbus en misschien staan wij wel voor de deur! Dus vul hem in en doe mee, 

misschien tot dan!  

 

Groep 1 en 2 moet water geven aan de plantjes. Groep 3 en 4 die moest de aarde in de bakken 
doen en omspitten. Groep 5 en 6 haalt het onkruid weg en groep 7 en 8 heeft het zaaien als taak. 
We vinden het heel leuk om in de moestuin te werken. De plantjes groeien al heel goed. 
 

Foto’s: Pirapoleon 
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Een praatje met de medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat levert veel nieuws op, want er zijn drie medewerkers. U leest 

het goed: drie! Jantine en Adri hebben een nieuwe collega. Hij heet 

Gabriel Monbredau en is voor velen een bekend gezicht. Gabriel 

komt uit Utrecht, maar woont nu in Austerlitz. Hij heeft een 

opleiding in het toerisme gedaan en hij heeft in de horeca gewerkt. 

Die ervaringen komen hier natuurlijk goed van pas. In principe is hij 

overal inzetbaar, maar de keuken wordt een beetje zijn specialiteit.  

Zoals het er nu naar uitziet mag volgende week het Dorpshuis 

weer helemaal open. De verwachting is dat veel verenigingen en 

activiteiten - zoals de Bridgeclub en Tekenen voor volwassenen - 

pas na de zomer weer starten. Fanfarecorps Erica gaat wel vanaf 

3 juni starten met de repetitie. Ook “Austerlitz Eet” kan weer 

uitgeserveerd worden op het terras of binnen, als het zou regenen. 

De bezorgservice van “Austerlitz Eet” heeft afgelopen winter in een 

behoefte voorzien, maar sámen eten is natuurlijk de bedoeling. In 

het oktobernummer van De Prikkel komt een overzicht met alle 

activiteiten die in het Dorpshuis plaatvinden en zullen ook de 

verenigingen uitgelicht worden. 

Bij de ingang van het Dorpshuis hangt een nieuw AED-apparaat, 

Stichting Austerlitz Samen (SAS) heeft hieraan bijgedragen. 

Jantine is er even naast gaan staan voor de foto en daarna 

verzorgt ze meteen de bloemen, die op het terras staan. Het 

apparaat bevat natuurlijk een defibrillator en er zijn vrijwilligers in 

het dorp opgeleid om assistentie te kunnen verlenen.  

Tenslotte was het afgelopen vrijdag gewoon lekker druk op het 

terras. Tijdens de vrijdagmiddag borrel stonden er behoorlijk wat 

kinderwagens tussen de tafeltjes. Inmiddels zijn veel jongeren zelf 

vader of moeder geworden. Dus voor de toekomst van het 

Dorpshuis wordt gezorgd!  

 

Staat de parasol uit? 

Dan is het terras van Dorpshuis 

Hart van Austerlitz geopend! 
Bestellen: 0343 491376 

Jetty Vegter 

Foto’s: Redactie 
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Vogeltentoonstelling in HvA 

Sinds de vorige Prikkel is er binnen de 

Austerlitzse Vogelvrienden eigenlijk niets 

gebeurd. Behalve dan dat bij alle leden 

de nodige jonge vogels uit de 

respectievelijke eieren gekropen zijn. 

Inmiddels hebben we er wel hoop op dat 

onze jaarlijkse Nationale 

Vogeltentoonstelling in de herfstvakantie 

door kan gaan. De geplande 

openingsdatum is donderdag 21 oktober 

om 19.30 uur. Verder zal de 

tentoonstelling geopend zijn op vrijdag 22 

en zaterdag 23 oktober. Voor de 

openingstijden: houd onze affiches en 

flyer in de gaten! 

Namens de Austerlitzse Vogelvrienden, 

Kees Verbeek 

 

 

 

 

Voor het bijhouden van de website 

en de Facebookpagina van Stichting 

Lokaal Austerlitz zijn we op zoek 

naar een nieuwe webmaster! 

Lijkt het je leuk om dit te doen?  

Stuur dan een mailtje naar: 

hansenwilnijman@planet.nl  

www.lokaalausterlitz.nl 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:hansenwilnijman@planet.nl
http://www.lokaalausterlitz.nl/
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  Peuterspeelzaal  

“De Piraatjes” Austerlitz 

Zou je het leuk vinden om af en toe bij te springen op de 

peuterspeelzaal? Wij zoeken invalskrachten voorschoolse 

educatie voor onze peuterspeelzaal.  

Ben je SPW/VE-gecertificeerd en zou je eventueel in poelvorm 

stand-by kunnen staan? Laat het ons weten!  

Contact: Astrid Kester tel. 06-15628711 

 

 

 

 

 

 

 
Heeft u een leuk, kort bericht 

voor op het Prikbord? 

Mail het dan naar: 

De.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

  

 

 

 

 

Foto’s: Redactie 

mailto:De.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Het schooljaar zit er alweer bijna op en dat geldt ook voor de Meisjesclub. De 
eerste helft van 2021 was weer allesbehalve normaal. Vlak voor de 
kerstvakantie hoorden we dat we niet meer ‘live’ bij elkaar konden komen in 
de kelder van het Dorpshuis. De afgelopen maanden waren we dus vooral 
Meisjesclub ‘op afstand’. De juffen waren elke week druk met het verzinnen 
en voorbereiden van de knutselpakketjes, die de meiden dan elke week bij 
één van de juffen konden ophalen, zodat er thuis toch weer prachtige 
kunstwerkjes gemaakt konden worden. De maandag voor Koningsdag 
speelden we online onze Koningsdagbingo. 
 

De collecte voor Jantje Beton was dit jaar ook online. We hebben flyers door 
de bus gedaan met een code, zodat mensen via hun bankieren-app geld 
konden geven en we hebben op Facebook reclame gemaakt. Een hele grote 
dankjewel voor iedereen die heeft bijgedragen! We hebben veel geld 
opgehaald voor Jantje Beton, maar natuurlijk ook voor onszelf. Een heel fijn 
extraatje straks voor ons clubkamp. 
 

En nu nadert het clubkampweekend, het is nog een klein beetje spannend of 
we wel kunnen gaan. Maar op het moment dat we dit schrijven (eind mei), lijkt 
het de goede kant op te gaan. Wij hebben in ieder geval superveel zin in een 
weekendje knutselen, verkleden, lachen, gek doen en kampvuur! Als het door 
mag gaan, vinden we het leuk als u ons komt uitzwaaien. Op 25 juni aan het 
einde van de dag hoort u ons vast het dorp uitgaan voor een weekendje 
Lunteren. 
 

Heel veel meisjes uit het dorp zitten al op club. We zijn nu met 26 meisjes, het 
is dus supergezellig. We hebben nog wel een paar stoeltjes over. Zit je nog 
niet op deze club, maar lijkt het je wel heel leuk? Kom dan na de 
zomervakantie gerust een keer kijken! We zitten elke maandagavond van 
18.45 tot 19.45 uur in de kelder van het Dorpshuis. De “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. 

 

Namens de leiding, 

Heidi van de Kuil 

Foto’s: Meisjesclub 

http://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz
mailto:meisjesclubausterlitz@gmail.com
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Op 17 maart vonden de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer plaats. Dit keer was niet de kerk of onze 
basisschool de locatie om te stemmen, maar het 
nieuwe Dorpshuis in het Hart van Austerlitz. De 
gemeente Zeist had diverse hygiënemaatregelen 
doorgevoerd en met de beheerders van het Dorpshuis 
een eenrichtingsroute gecreëerd. Zo kon eenieder zo 
veilig als mogelijk zijn of haar stem uitbrengen in een 
van de drie stemhokjes. Met name in de ochtend was 
het druk en zeker ook in de vroege avond ontstond een 
flinke rij van wachtenden.  
De fotocollage geeft een impressie van het stemmen 
en het telproces na sluitingstijd. Om even na één uur ‘s 
nachts waren alle ruim 1.100 stemmen geteld en 
geregistreerd. Het was een lange en intensieve dag 
voor alle stembureauleden. Maar mooi dat de 
verkiezingen in coronatijd toch konden doorgaan! 
 

Michael Lutje Wooldrik 

 

Beste redactie van De Prikkel, 
  

Gisteren was een mooie dag voor de democratie en ook voor 
ons nieuwe Dorpshuis. 
Ons jongste kind was in december 18 jaar geworden. Dus 
trokken wij met het gehele gezin naar het Dorpshuis om te 
gaan stemmen. Een waar uitje in coronatijd. Wat een feestelijk 
moment om het Dorpshuis op deze manier van binnen te 
kunnen zien. De poffertjes van Bram’s Pannenkoek na afloop 
maakten het helemaal af. En ’s avonds, wachtend op de eerste 
exitpolls, liepen wij nog even een ommetje. Wat een mooie 
afsluiting van deze dag om het prachtige kunstwerk te zien 
gloeien boven de stemmen tellende vrijwilligers. 
  

De foto die we ervan maakten delen we graag met jullie. Wie 
weet kunnen jullie er wat mee in De Prikkel. 
 

 Hartelijke groet, 

Familie Van Middelaar 
 Foto’s: Michael Lutje Wooldrik & Fam. Van Middelaar 
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Het is alweer twee maanden geleden, maar graag blikken 
we even terug op de Pasen. Pasen is namelijk hier op de 
Gramserweg best bijzonder. Elk jaar legt de Paashaas in 
elke tuin, van de kerk tot nummer 1 en aan de andere kant 
weer terug, zakjes met chocolade eitjes in alle tuinen. 
Nieuwe bewoners van de straat worden ingelicht: ‘met 
Pasen krijg je eitjes in je tuin’.  
Onder de mensen die er al langer wonen wordt gesproken 
over de vermoedelijke Paashaas. Sommigen opperen om 
toch eens laat op te blijven of vroeg te gaan kijken om de 
Paashaas te betrappen en zeker te weten wie onze 
Paashaas is. Maar uiteindelijk doet niemand dat. Het is 
natuurlijk veel te leuk dat we een eigen Paashaas hebben! 
Een Paashaas die door weer en wind elke tuin van 
paaseitjes voorziet. En niet een paar, nee de tuin ligt er 
vol mee!  
Dus ook deze Pasen gingen de kinderen al vroeg kijken, 
liggen ze er weer? Ja natuurlijk! Naar buiten allemaal en 
smikkelen maar. De kinderen zijn er weer heel blij mee. 
Eigenlijk is iederéén er blij mee. Vanwege de lekkere 
chocolade, maar vooral vanwege het feit dat wij zo´n 
ontzettend lieve buur hebben, die dit elk jaar weer voor 
ons doet! Daarom namens de Gramserweg een heel 
hartelijk bedankt aan onze lieve ´Paashaas buur´!  
 

De bewoners van de Gramserweg 
 

Foto’s: Heidi van de Kuil 
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een 

Ach ja, ook dit jaar gingen veel Paasvieringen niet door. Voor de kinderen in Austerlitz heb ik toch 

een leuke activiteit bedacht. De kinderen mochten mooie platen kleuren en die inleveren bij 

Buurtsuper Van Dijk. Zo hebben zij toch een zakje chocolade eitjes gekregen!  

De kleurplaten zijn op verschillende plekken uitgedeeld: bij Kinderdagopvang Esther en Gastouder 

Klazien, bij Peuterspeelzaal de Piraatjes en aan de leerlingen in de groepen 1 t/m 6 van Basisschool 

Pirapoleon. Voor kinderen uit Austerlitz - die hier niet naar school gaan - heb ik nog extra platen bij 

de Buurtsuper mogen neerleggen.  

Er zijn meer dan 100 platen gekleurd, heel mooi, heel verrassend en prachtig! De platen waren zo 

mooi dat ze een weeklang tegen de ramen van het Dorpshuis hebben gehangen. Zo kon iedereen 

ervan genieten. Een vrolijke boel was het door al de slingers. Dank jullie wel! 

En volgend jaar? Hebben we dan weer een optocht met muziek en mooi versierde Paasstokken?  

En gaan we dan weer eieren zoeken in het bos? Laten we daar voorlopig maar van uitgaan, dus 

graag tot 9 april 2022! 

 

Dit was een activiteit 

van Austerlitz’ Belang 

in samenwerking met 

Buurtsuper Van Dijk 

en Dorpshuis Hart van 

Austerlitz. 

Foto’s: Marjola Groothuis 
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Sinds het voorjaar is Austerlitz een nieuw initiatief 

rijker: ‘Austerlitz Schoon’.  

Met de voorjaarsschoonmaak werd het idee 

opgevat om mee te doen aan de landelijke actie 

van Nederland Schoon op 20 maart. Met NLdoet 

op zaterdagochtend 29 mei deed wederom een 

groepje mee. Het concept is heel simpel. We 

spreken met wat vrijwilligers centraal af, verdelen 

de materialen en straten en gaan in groepjes op 

jacht naar zwerfafval. Zo maken en houden we 

Austerlitz schoon. Het is voor jong en oud, kost je 

niet meteen een dag maar max 2 uur. Je doet wat 

voor de omgeving en maakt eens een praatje met 

iemand anders uit het dorp. Het is dus nuttig, 

sociaal en gezond.  
 

We krijgen soms de vraag: ‘Hoe kan ik de volgende 

keer meedoen?’. Stuur een berichtje en voeg jezelf 

toe aan de groepsApp via de speciale QR-code. In 

de groepsApp van Austerlitz Schoon stemmen we 

af wanneer we weer bij elkaar komen. Of er nog 

afvalprikkers en afvalzakhouders nodig zijn en 

maken we melding van de hotspots aan zwerfvuil.  
 

Zet alvast zaterdag 25 september 9.30 uur in je 

agenda. Kom dan op deze Burendag naar het 

schoolplein, dan gaan we samen aan de slag. 
 

En voor iedereen geldt: loop je een rondje door 

ons mooie dorp of bos en zie je afval liggen? Pak 

het op en neem het mee naar huis!       

 

Remco Jutstra  06-27443661 

Adeline Gogelein  06-24607283 

 

Foto’s: Remco Jutstra 
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Vacatures 
Veel bestuursleden hebben op 

dit moment een dubbelfunctie 

zodat we op zoek zijn naar: 

 Secretaris OMNI Bestuur. 

 

 Secretaris sectie Tennis. 

 

 Contactpersoon voor SV 

Austerlitz-de Groene Club. 

De Groene club is een onaf-

hankelijke club die verenigingen 

helpt en volledig ontzorgt in het 

verduurzamingstraject. 

 

 Contactpersoon MOP (meerjarig 

onderhoudsplan). 

 

 Accommodatie cöordinator. 

Voor meer informatie kunt u 

bellen met Puck Steenhuizen, 

voorzitter OMNI SV Austerlitz: 

0343-491809 of 06-20845561 

Wilt u op de hoogte blijven van 

nieuwe ontwikkelingen of wilt u wat 

weten over onze sponsormogelijk-

heden? Stuur dan een mailtje naar: 

mailnaar@svausterlitz.nl  

 

Als vereniging hebben wij ook te maken 

gehad met Covid-19 
Door sluiting van de kantine en het terras kon er het gehele 

seizoen niet gedart en geklaverjast worden. Tennissen was 

gebonden aan regels, maar er kon getennist worden, eerst 1/1 

en later 2/2. De voetballers konden alleen maar trainen, maar 

ook hier was men gebonden aan de regels. 

 

Als Bestuur hebben we echter niet stil gezeten, er werd volop 

vergaderd met als onderwerpen: verbouwing kleedkamers, 

aanleg padel en beach tennis banen, de samenwerking SV 

Austerlitz, Gemeente Zeist en KNVB en onderhoud/schilder 

werkzaamheden kleedkamers en kantine. 

 

Sectie voetbal 
Voor het voetbal kon er alleen maar getraind worden, maar ook 

hier werd er verder niet stil gezeten. Er werd een jonge 

enthousiaste trainer aangesteld. Het 2e veld is na het 

verwijderen van de noodgebouwen school, opnieuw 

gerenoveerd. Via de contacten met de KNVB konden er veel 

nieuwe doelen/doeltjes geplaatst worden. Na de verbouwing 

van de kleedkamers werden er onderhoud en 

schilderwerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Met een 1e en 2e, dames 18+, heren 35+, JO 19 en JO 9 ziet 

de toekomst met alle vernieuwingen (trainer, kleedkamers, 

kantine) er goed uit. Maar we kunnen natuurlijk in elke 

categorie, zowel jong als oud, leden gebruiken. 

 

Sectie Darts 
Het gehele seizoen kon er door de sluiting van de kantine niet 

gedart worden. We kijken er naar uit om gauw weer te kunnen 

darten. Om de dartborden vol te krijgen hebben we ook hier 

behoefte aan nieuwe leden, zowel jong als oud. 

 

Sectie klaverjas 
Ook hier hebben we door de sluiting van de kantine het gehele 

seizoen niet kunnen klaverjassen. Mede gezien de oudere 

doelgroep, zijn we benieuwd hoe we er het komend seizoen 

voor staan. Daarom zijn we aan het kijken om naast het 

klaverjassen eventueel ook te gaan jokeren o.i.d. Ook binnen 

de sectie klaverjas zijn wij op zoek naar nieuwe leden. 

 

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
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Bram Grosman 

Roel Boer van de trekker 

Leon Goudkuil & Guido de Haan 

Elisabeth & Alette 

Foto’s: Redactie 

Jurre Bouw, Arthur Verbeek 

en Rutger de Haan 

Op zaterdag 22 en 29 mei 

2021 hebben we weer een  

grote schoonmaak- en klusdag 

gehouden. Dit om klaar te zijn, 

zodra de opening weer 

gerealiseerd mag worden.  

Het schoonmaken bestond onder 

andere uit het grondig 

schoonmaken van de 

kleedkamers, de kantine en de 

keuken inclusief bar en het 

lappen van alle ramen. Het 

klussen bestond uit het schuren 

en schilderen van de dug-outs, 

het schilderen van de binnenkant 

van de kantine, het schilderen 

van de verbouwde kleedkamers 

en wat er nog bij kwam. 
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Ingezonden door: 

Papa Hotel 
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Voor uw agenda kunt u het weekend van 11 en 12 september reserveren voor het Open Monumenten 
Weekend. In Austerlitz kunt u eraan deelnemen, want vanuit het Dorpshuis en de centrale hal van Hart  
van Austerlitz worden wandelingen door Austerlitz georganiseerd langs erfgoed uit de Frans Bataafse tijd.  
 

In de hal van het Hart van Austerlitz kunt u de interactieve tafel met beelden van “Austerlitz toen en nu” 
bekijken. Er is een nieuw scherm bij, dat gaat over de namen van de wegen in ons dorp. Deze tafel is nu 
eigendom van onze stichting. Dankzij een subsidie van het K.F. Heinfonds, een bijdrage van Stichting 
Austerlitz Samen (SAS) en dankzij een gift van een zeer gulle gever hoeven we niet meer een huur-
exemplaar te gebruiken. Dank voor alle steun. In diezelfde hal van HvA komt een nieuwe vitrine, een 
grotere dan er nu staat. Het lijkt ons heel mooi om meer over de geschiedenis van ons dorp te kunnen 
tentoonstellen. In de afgelopen tijd heeft het bestuur van SLA niet stil gezeten: 

• De voorbereidingen voor de wandelingen en voor de inrichting van de vitrine zijn met enthousiasme 
voorbereid. Heerlijk om dat straks te kunnen laten zien. 

• Zo wordt er achter de schermen samen met Staatsbosbeheer en de Gemeente gewerkt aan het 
zichtbaar en herkenbaar maken van het erfgoed uit de Frans-Bataafse tijd. Deze voornemens worden 
uitgewerkt in het veld en er wordt gewerkt aan de QR-codes om de passende informatie erbij te zetten. 
Op de foto hierboven is zo´n markant punt te zien. Het is een drenkplaats voor de paarden van het 
Frans Bataafse leger. 

• Op de bladzijde hiernaast leest u het aangekondigde verhaal over de herdersstaf van pater Andreoli.  
De staf zal bij de nieuwe vitrine komen te hangen, met natuurlijk de toelichting erbij. 

• In Toen & Nu op bladzijde 11 kunt u lezen over de Weideweg. Gewoon één van de wegen in ons dorp, 
maar op de foto´s is wel te zien hoe de weg in de loop der tijd veranderd is.    

• Zoals u weet, verzamelen we voor het archief van SLA foto´s en verhalen over Austerlitz uit andere 
tijden. Via onze site kunt u die verhalen lezen en de foto´s bekijken.  

 

De tijd waarin we weinig of niets mochten 

ondernemen, lijkt achter ons te liggen. Dat 

betekent, dat we er weer op uit kunnen en 

dat we dingen kunnen ondernemen.  

 

Tot slot willen wij u een fijne zomer toewensen met 
mooi weer en veel mogelijkheden om er op uit te 
trekken. Achter de schermen wordt een lezing in het 
najaar voorbereid. Ervan uitgaande dat we elkaar 
weer binnen in een groep kunnen ontmoeten.  
U krijgt daar uiteraard op tijd bericht van, let op 
posters in het dorp of een flyer in de brievenbus. 
 

Graag tot ziens bij een activiteit! 
 

Nu zijn wij op zoek naar verhalen, gegevens en 

foto´s van de vrijwillige brandweer van Austerlitz, 

waarvan de kazerne op de Gramserweg was. 

Austerlitz had een eigen bluswagen, zodat men 

sneller bij een brand in het bos kon zijn dan vanuit 

Zeist. Wie oh wie kunnen verhalen vertellen over 

deze vrijwillige brandweer? 

Brandweer Austerlitz Mercedes Unimog 

Fire brigade: Zeist, fire station Austerlitz - Call sign: 732 
Chassis: Mercedes-Unimog 1300L32 
Bodywork: Fire brigade Zeist-Rosenbauer 
Pump capacity: 1850 l/m low pressure, 240 l/m high pressure 
Water tank: 1800 litres 
License plate: 46-NB-30 
In service: 1978 - Out of service: 2005 

 

No: 27129   Contributor: Marcel Sloover   Year: 1989    
Manufacturer: Mercedes-Benz   Country: The Netherlands 

 

Hans Nijman, Bert van Ginkel, 

Puck Steenhuizen en Marjan Kuiper 

 Foto’s: SLA & Marcel Sloover (www.fire-engines-photos.com) 

https://www.fire-engine-photos.com/contributors.asp?id=4
https://www.fire-engine-photos.com/years.asp?id=1989
https://www.fire-engine-photos.com/manufacturers.asp?id=5
https://www.fire-engine-photos.com/countries.asp?id=121
http://www.fire-engines-photos.com/
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Op 1 november 2015 werden alle belangrijke kerkelijke materialen de kerk uitgedragen tijdens de laatste 

Eucharistieviering i.v.m. het afscheid van de RK geloofsgemeenschap van Austerlitz. Zo vertrok ook de 

herdersstaf, die na het afscheid van de laatste voorganger van de Franciscanen pater Boef, een mooie 

plek aan de muur kreeg achter het altaar. Pater Boef was namelijk de laatste Franciscaan, die in Austerlitz 

is voorgegaan. De herdersstaf heeft tot en met 1 mei 2021 gehangen in de Jozefkerk van Zeist. De staf 

hing daar als een onderdeel van een speciaal hoekje van Austerlitz om daar te laten zien, wat ooit is 

geweest. Echter de afspraak is ooit gemaakt met Hans Nijman, voorzitter van de Stichting Lokaal Austerlitz, 

dat de herdersstaf weer terug zou komen naar Austerlitz, zodra het vernieuwde Dorpshuis gereed zou zijn. 

Inmiddels is de herdersstaf in bruikleen gegeven aan de SLA en wordt ervoor gezorgd, dat de 

staf binnenkort een plekje krijgt bij de vitrine in de hal van het “Hart van Austerlitz”. 
 

Een stukje informatie over de historie is nodig om het historisch belang te begrijpen van deze 

herdersstaf. Op 29 juni 1986 nam pater Andreoli na 12 jaar afscheid van de RK Parochiegemeenschap 

”Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand” in Austerlitz. Net als zijn voorganger, pater De Leeuw, 

was pater Andreoli zeer geliefd in heel Austerlitz. De grote bloei van de RK gemeenschap in die tijd was 

vooral aan hem te danken. Hij kreeg een uniek afscheidsweekend en een reis naar Israël aangeboden. 

Aan de keukentafel hebben mijn vrouw en ik besloten, dat er ook een tastbaar cadeau gegeven zou moeten 

worden. Het idee was om hem een herdersstaf te geven.  
 

Maar wie maakt zo’n staf en wat moet er allemaal op komen te staan? Onze oud buurman Cor Ruska, 

inderdaad de broer van de oud-wereldkampioen judo Wim Ruska, is een hele goede houtsnijder en hij was 

bereid om de staf te maken. Hij ging voortvarend aan de slag met het ontwerp en de gegevens, die wij 

hadden aangeleverd. De bijzondere tak haalde hij gewoon uit de bossen van Austerlitz, dat kon toen nog!  

Als een volmaakt houtsnijder maakte hij: 

o Aan de bovenkant de kop van een Ram van het Drentse heideschaap,  

o Daaronder het Tau-teken ofwel Tau-kruis. De Franciscanen gebruiken dit teken om te laten zien dat zij 

bij de Franciscaner orde behoren, een herkenningsteken. Het is de vorm van een kruis zonder 

bovenstuk. 

o Dan staat er Pax et Bonum. Dat betekent: Vrede en alle goeds. Elke Franciscaan die een brief of mail 

verstuurt, eindigt het schrijven ”Vrede en alle goeds:” 

o Uiteraard staat er ook Austerlitz op en de datum van het afscheid van pater Andreoli 29 juni 1986.  

o Heel bescheiden staan op de achterkant van de staf de initialen van Cor Ruska, de C en de R in elkaar 

verweven. 

o Om de herdersstaf compleet te maken bevestigde hij aan de bovenkant een ijzeren haak en aan de 

onderkant een schepje. De haak gebruik je om een schaap die in de sloot terecht is gekomen aan zijn 

poot eruit te trekken en het schepje is om te gooien met keuteltjes of steentjes. Zo kun je de kudde bij 

elkaar te houden. 

 Bij zijn afscheid kreeg pater Andreoli deze 

herdersstaf aangeboden door zijn oud 

parochianen als blijvende herinnering aan 

Austerlitz. Zijn opvolger, de Franciscaan 

pater Blokdijk kreeg bij zijn installatie in 

1986 een welkomstcadeau van pater 

Andreoli. Tot onze grote verbazing was 

dat ……zijn herdersstaf. Pater Andreoli 

vond dat zijn opvolger deze herdersstaf 

toebehoorde. Met zijn gebruikelijke humor 

gaf hij aan: “Zo kun je hiermee de kudde 

bij elkaar houden.” De cirkel is nu rond en 

om die reden is de herdersstaf weer terug 

in Austerlitz. 

 

Gerard Marlet  
Oud-voorzitter van de RK 

parochiegemeenschap van Austerlitz 

 

Zo hing de 

herdersstaf 

jarenlang 

achter het 

altaar. 

Foto’s: SLA & Gerard Marlet 
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Ons koor Cantiamo is in afwachting totdat wij weer wekelijks op de maandagavond 

bij elkaar mogen komen om onze stemmen te “smeren”. 

 

In de tussentijd heeft onze dirigent Arie 

Perk een prachtig boek geschreven:  

“Noten leren lezen voor koorzangers” en 

hebben wij allen een exemplaar ontvangen. 

Voor het grootste gedeelte kunnen wij dit 

boek zelfstandig bestuderen, maar iedere 

week neemt onze dirigent via de computer 

een hoofdstuk met ons door. 

Verbazingwekkend hoe zijn gesproken 

woord dan meer tot leven komt.  

 

Inmiddels heeft er een bestuurswisseling 

plaats gevonden en is onze geweldige 

voorzitter Peter van Putten na 23 jaar 

afgetreden en heeft hij het stokje over 

gedragen aan ons bas-lid Jaap Logge.  

Wij hopen toch na de zomervakantie weer 

allen bij elkaar te mogen komen zodat wij 

ons langzaam kunnen voorbereiden op ons 

100-jarig jubileumconcert dat in het najaar 

van 2022 plaats zal vinden. 

 

Namens het bestuur en de pr-commissie van Cantiamo  

wensen wij eenieder een gezonde zomer! 
 

Wilma Bolhuis 

 
Afbeelding: www.arieperk.nl  

http://www.arieperk.nl/
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Mijn naam is Mirjam Bout en wij wonen 3 jaar in Austerlitz. Hiervoor woonden wij in Utrecht. In ons 

laatste huis ben ik, na drie jaar fijn wonen, ziek geworden. En de klachten waren plaatsgebonden. Het 

was lang zoeken om te achterhalen waarom ik thuis ziek werd. Na onderzoek en uiteindelijke 

huismetingen van een bouwbioloog, schenen we pal naast een zendmast te wonen, die niet goed 

zichtbaar was, weggewerkt in een kerktoren. Na onderzoek in de buurt schenen veel buren dezelfde 

vage klachten te hebben. Klachten als tinnitus, slecht slapen, wakker liggen, oorpijn, concentratie-

problemen, vermoeidheid, zich opgejaagd en overprikkeld voelen. Eigenlijk is het een overbelasting van 

je immuunsysteem, wat zich op verschillende manieren kan uitten. Samen met de buurt hebben we 

geprobeerd via de wethouder en gemeenteraad om met de Telecomprovider tot een oplossing te komen. 

Helaas staat de zendmast er nog en is er vanuit de Telecomprovider geen oplossing aangedragen. Wij, 

en een aantal anderen, zijn daarom verhuisd of wonen er nog met de klachten. Hieruit is gebleken, dat je 

als burger weinig in te brengen hebt en dat leefbaarheid en gezondheid geen rol spelen. Daarbij komt 

dat contracten met de Telecom vast staan voor een lange tijd (10-15 jaar).  

Wij als Austerlitzsers kunnen nu onze mening geven, wij hebben de regie. Laten we kijken naar lokale 

oplossingen, zodat dit werkt voor iedereen. Goed bereik zonder overlast. Drie jaar geleden was ik de 

initiatiefnemer van Stralingsbewust Zeist (SZ). Onlangs heeft SZ van gemeente Zeist subsidie gekregen, 

voor een informatieloket. In 2018 was ik gastspreker bij de ALV van Austerlitz’ Belang.  

Austerlitz heeft een zeer hoge natuurwaarde. Door het bos en de natuur is hier weinig vervuiling en ook 

weinig electrosmog. Electrosmog is een verzamelnaam van allerlei soorten EMF’s (elektromagnetische 

velden). Elke soort EMF maakt gebruik van een eigen frequentie. Sommige mensen voelen deze EMF’s 

als prikkels of als een vage vorm van spanning. Als dit zo is en je trekt bijv. de stekker eruit, dan voel je 

vaak direct een verschil. Je hebt ook meters die dit in kaart kunnen brengen. Dit valt allemaal onder 

woonbiologie samen met bijv. andere milieufactoren als de luchtkwaliteit, iets wat in Duitsland en 

Oostenrijk heel gewoon is (bouw biologische norm). Als je rekening houdt met al deze factoren verhoog 

je je woongenot en gezondheid. In Oostenrijk is de veldsterkte veel lager dan in Nederland en zijn er 

daardoor ook veel minder klachten van burgers. Daar plaatsen ze zendmasten ver van de dorpen en 

vaak op bergtoppen. Ze stellen de zendmasten zo af, dat ze over de dorpen heen stralen en niet erop, 

waardoor er wel goede dekking is zonder overlast. Ook de natuur is gevoelig voor EMF, zoals bijen, 

vlinders en vogels. En bomen filteren EMF’s. Laten we koesteren wat we hier hebben: een pure en 

natuurlijke omgeving, waar rust heerst.  

Rond het dorp staan drie zendmasten, de meeste staan ver van de bebouwing. Dit is altijd de beste 

optie. Nieuwbouwhuizen zijn vaak zo goed geïsoleerd dat ze straling buitensluiten, zelfs naast een 

zendmast. Dit komt door de speciale coatings op het HR++ glas en isolatie in de muren. Dit kan je thuis 

oplossen door het gebruik van wifi of bekabeld internet. Thuis kan je zelf veel doen aan overlast door 

EMF. De kunst is dat je je apparatuur niet continu aan laat staan (stralen), zoals ‘s nachts, maar alleen 

als je het ook echt gebruikt. 
  

o Gebruik zo veel mogelijk bekabeld internet. 
o Nieuwe routers hebben een ecostand, zet je router op de ecostand of vraag bij je 

provider om een nieuwe ecorouter met ecostand en zet de ecoknop aan. 
o Zet je wifirouter ver van de plaats waar je veel zit of waar je slaapt.  
o Zet ‘s nachts je wifi en telefoon uit en ook als je het niet gebruikt. 
o Je kunt je telefoon ook op 2G zetten, zodat je wel belbaar en sms-baar bent, 

maar het niet continu straalt.  
o Je kunt je slimme meter weigeren of hem laten uitzetten.  

Het gaat hier goed met mijn gezondheid, we wonen hier fijn. Er zijn meer mensen in 

Austerlitz komen wonen vanwege deze gevoeligheid.  

Samen met Austerlitz Duurzaam praten we graag verder met Austerlitz’ Belang over 

oplossingen voor iedereen. 

Tips: 

Link van recent interview bij Weltschmerz:  

https://www.youtube.com/watch?v=6WIUZvEqFAY 

 

Mirjam Bout 

Foto: Mirjam Bout 

https://www.youtube.com/watch?v=6WIUZvEqFAY
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Onlangs werd de inwoners van Austerlitz 
gevraagd de enquête “Bereikbaarheid mobiele 
telefoons in Austerlitz” in te vullen. Het is 
natuurlijk fijn en belangrijk dat we in ons dorp 
goed bereikbaar zijn. Door deze enquête komt 
er beter zicht op die bereikbaarheid. Maar 
eigenlijk woon ik hier in Austerlitz zo graag, 
juíst omdat het bereik niet overmatig is! 
 
In de afweging of er genoeg bereik is in en 
rond ons dorp, zou ik graag nog een ander 
belangrijk element meenemen. Namelijk, dat 
de keuze voor beter/meer bereik, indirect een 
toestemming zou kunnen zijn, voor het 
plaatsen van een extra zendmast in of bij ons 
dorp. Dat lijkt prettig, een geweldige 
bereikbaarheid. Maar dat zou op termijn of 
zelfs direct wel eens vervelende gevolgen 
kunnen hebben voor onze mooie bosrijke 
omgeving en voor de gezondheid van onze 
inwoners. Want er is uit vele onderzoeken 
inmiddels bekend, dat elektromagnetische 
straling en dus zeker ook die van zendmasten, 
ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid 
van zowel de mens als het gehele ecosysteem.  
Meestal zijn deze gevolgen niet direct 
merkbaar, maar worden die langzaamaan 
steeds duidelijker. Sommige mensen kunnen 
daar veel last van hebben, anderen merken er 
niets van. Maar ook de mooie natuur om ons 
heen wordt hiermee steeds zwaarder belast! 
 
Het is belangrijk om als bewoners met elkaar 
die afweging, tussen bereikbaarheid aan de 
ene kant en gezondheid voor mens en natuur 
aan de andere kant, vooraf zeer serieus te 
nemen! Er kan ook gekeken worden, hoe de 
bereikbaarheid desgewenst verbeterd kan 
worden, terwijl de gezonde leefomgeving 
gewaarborgd blijft.  

Onlangs heeft de Gemeenteraad van Zeist een 
initiatiefvoorstel over de aanpak van klachten 
in verband met elektromagnetische straling 
unaniem aangenomen. Daarbij is een bedrag 
beschikbaar gesteld aan het burgerinitiatief 
“Stralingsbewust Zeist”. Daarmee wordt ook in 
onze gemeente erkend, dat negatieve 
gezondheidsgevolgen ten gevolge van zender-
straling serieus genomen moeten worden. 
Voorlopig kunt u voor informatie of advies al 
via stralingsbewustzeist@gmail.com bij dit 
burgerinitiatief terecht. 
 
Als de zendmasten er eenmaal staan, zullen 
Telecomproviders deze niet meer weghalen. 
Het is belangrijk te weten, dat zij in hun 
contracten clausules hebben ingebouwd, 
waardoor zij niet aansprakelijk gesteld kunnen 
worden voor mogelijke gezondheids- of 
milieuschade. Die aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid ligt dan bij onszelf als 
bewoners en belangenvereniging: we hebben 
er dan immers zelf om gevraagd. Dus laten we 
hier met elkaar alert op zijn, en ons er sterk 
voor maken ons mooie dorp en bosrijke 
omgeving zo prettig, gezond en veilig te 
houden! 
 
Er is inmiddels heel veel onderzoek gedaan 
naar en veel bekend over de negatieve 
gevolgen van zenderstraling. Hier zijn enkele 
links naar sites waarop u veel informatie 
hierover vindt. 
https://stralingsbewust.info/ 
https://eerlijkoverstraling.nl/ 
https://letstalkabouttech.nl/ 
https://emfscienceplatform.nl/ 
 

   
 

 

 

 

Informatieve boekjes over dit onderwerp: 
Sander Funneman   Elektrisch ecosysteem    
H. Kieft en S. Funneman Straling van alle kanten bekeken   
Jan van Gils    Electrosmog, de werking en risico’s van  
    elektromagnetische straling en velden 

Pien Pedroli 

mailto:stralingsbewustzeist@gmail.com
https://stralingsbewust.info/
https://eerlijkoverstraling.nl/
https://letstalkabouttech.nl/
https://emfscienceplatform.nl/
https://www.bol.com/nl/c/henk-kieft-en-sander-funneman/603083934/?lastId=42465
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Lia Pieters heeft haar keramiekatelier aan de 

Gramserweg nummer 90. Zij is geboren en getogen in 

Zeeland en is jaren geleden samen met haar gezin in 

Austerlitz terechtgekomen. In Driebergen heeft zij in de 

zorg gewerkt en op een bepaald moment heeft Lia 

definitief voor haar passie gekozen. Door het volgen 

van verschillende opleidingen en workshops heeft zij 

haar eigen stijl en aanbod weten uit te werken. Ze 

maakt zowel gebruiksvoorwerpen als kunst.  

 

Onlangs heeft Lia samen met Jessica Benjamins – een 

keramiste uit Amerongen - een bijzonder kunstwerk 

gemaakt. Het heet “de bril vogel” en is gemaakt van 

gedoneerde brillen en kokers. Het kunstwerk staat op 

één van de rotondes in Amerongen. Samen met Jessica 

is Lia ook actief op basisscholen in Amerongen. Dit jaar 

helpt zij Jessica in de kleutergroepen. Daar zijn ze met 

“echte” klei actief. Via Stichting Amerongse Oogst 

werken ze samen aan verschillende projecten. In haar 

tuin heeft Lia bijvoorbeeld twee stoelen gemaakt. Op 

de foto ziet u het atelier op de achtergrond.  

 

Een ander voorbeeld van haar werk is het maken van 

urnen van keramiek. Lia weet, hoe het is als iemand 

wegvalt, waar je veel van gehouden hebt. 

Nabestaanden hebben de behoefte om de herinnering 

vast te houden en vorm te geven aan verdriet. Daarom 

is het maken van deze urnen zo bijzonder voor Lia. 

Eigenlijk is de cirkel dan rond en komen haar 

ervaringen uit de zorg weer boven. Mensen kunnen bij 

Lia ook een eigen urn van klei maken of de urn van een 

overledene. Dit proces begeleidt zij dan. Mocht u een 

dergelijk afscheid willen vormgeven dan kunt u haar 

mailen om informatie te krijgen.  

 

  

we nog een kunstenaar hebben, die al jaren in ons dorp woont? 

 

www.gebakkenaarde.nl 

info@gebakkenaarde.nl 

 

Jetty Vegter 

Foto: Redactie 

http://www.gebakkenaarde.nl/
mailto:info@gebakkenaarde.nl


_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een periode die wel wat weg had van een winterslaap, 

lijken er betere tijden in het verschiet te liggen! Corona 

weerhield ons van het opstarten van allerlei activiteiten in en 

rond het Hart van Austerlitz. Maar het weer wordt beter en 

steeds meer mensen hebben zich laten vaccineren. Dat 

betekent dat niet alleen Nederland langzaam weer opengaat, 

ook Austerlitz Zorgt gaat flink aan de slag. 

 In de afgelopen maanden zijn activiteiten, zoals Austerlitz Eet en het buddyproject, in aangepaste vorm 
doorgegaan. Op 19 mei vond de ALV plaats, voor de tweede keer online. Het mooie is dat mensen steeds 
handiger zijn geworden met vergaderen achter een computer. Naast het jaarverslag, de jaarrekening en 
de nieuwe begroting namen de leden afscheid van maar liefst drie bestuursleden van het eerste uur: Jan 
Snijders, Wim Oerlemans en Hans Neijzen. Hans Neijzen wordt in het bestuur opgevolgd door Charles 
Laurey. Wij zijn erg blij met zijn komst. Daarnaast lichtte Jan Smelik de toekomstplannen toe van Austerlitz 
Zorgt, waaronder een ledenraadpleging.  
 

Ledenraadpleging 

Wat gaan we doen? Er zijn sinds de oprichting van Austerlitz Zorgt al verschillende mijlpalen behaald, de 

realisatie van zorgwoningen in het Hart van Austerlitz vorig jaar was er daar één van. Nu gaan we met 

nieuwe doelen aan de slag. De wensen en ideeën van onze leden zijn daarbij natuurlijk belangrijk. Daarom 

gaan we in gesprek met onze leden én met mensen die nu nog geen lid zijn. Want wij zijn van mening dat 

AZ er voor iedereen is. Onze focus zal, naast diensten en faciliteiten voor zorgvragers en senioren, worden 

verbreed naar jongeren en gezinnen met kinderen. We werken nu aan een plan hoe we deze raadpleging 

precies gaan vormgeven. De gesprekken vinden dit najaar plaats, wij houden u op de hoogte. 
 

 

  

 

Uitgesteld afscheid Jan Snijders en 

Wim Oerlemans 

Jan en Wim zijn vorig jaar afgetreden, 

we hadden zo graag ‘echt’ afscheid 

willen nemen van deze twee 

belangrijke oprichters, sfeervol en 

met gezellig veel mensen erbij. 

Helaas moest het nu alsnog digitaal, 

we konden het niet nóg een keer 

uitstellen. Met mooie speeches, een 

passend cadeautje in het vooruitzicht 

en twee eigen coupletten in het 

speciaal hiervoor geschreven lied 

Hart van Austerlitz, gezongen door 

muzikale dorpsgenoot Maarten Tros, 

is hun vertrek nu echt een feit. 
 

Opstarten fysieke activiteiten 

In het blog van dorpsondersteuner 

Marianne Veenema leest u meer over 

de activiteiten die binnenkort worden 

opgestart. We denken na over een 

kennismakingsbijeenkomst voor de 

nieuwe bewoners uit het Hart van 

Austerlitz. En er wordt alweer druk 

getuinierd binnen het project 

Austerlitz Verbindt, de moestuintjes 

bij basisschool de Pirapoleon die 

worden onderhouden door jong en 

oud. Wij zijn vol goede moed en 

vertrouwen erop dat 2021 ons weer 

vaker bij elkaar gaat brengen! 

 

Lied: Hart van Austerlitz 
 

Tekst: Fred Penninga - Muziek: Maarten Tros 
 

Samen leven aan het Dorpsplein, jong én oud onder één dak 

samen goede buur én vriend zijn; nou, dat lukt ons met gemak. 

Mooi gemengd hier samen wonen; echt, dat doet je wat: heel veel 

elk een plek om thuis te komen, onderdeel van één geheel! 
 

Refrein 

Dit kleine dorp, al eeuwen oud 

dat heeft een heel groot hart 

dat is het hart, het hart, het hart 

. . . het kloppend Hart van Austerlitz 
 

Basisschool en peuterspeelzaal, voor de kinderen een feest 

oefenen in schrijf- en spreektaal, zodat straks elk kind ook leest. 

Want de school staat aan de basis van een toekomst onbekend 

open plek waar altijd plaats is, om te worden wie je bent! 
 

Heel het dorpshuis is ontmoeting, zeg elkaar vrijuit gedag 

want ontmoeten maakt verbinding; vraag hoe of het gaat, dat mag. 

Samen eten én bewegen, samen zorgzaam voor elkaar 

dat heeft Austerlitz begrepen; kloppend Hart, zo’n mooi gebaar! 
 

Dit couplet, voor Wim geschreven, onze man van het begin 

creatief en zó gedreven, bracht hij vorm-én-inhoud in 

eigenwijs en toch zachtaardig; consequent, sterk in de leer 

regelaar én zeer slagvaardig, zo-één krijgen we nooit meer! 
 

Dit couplet, voor Jan geschreven, nóg een man uit het begin 

heeft zijn Hart aan ons gegeven, hield ook steeds de vaart erin 

onderhandelaar met klasse, het dossier zat in zijn hoofd 

veel geheugen, weinig tassen; Jan deed wat hij had beloofd! 

 

 

 

Beluister het lied: https://www.youtube.com/watch?v=CPx1tNMJ8W0 

 

 

Carol Dohmen 

https://www.youtube.com/watch?v=CPx1tNMJ8W0
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In de Verenigde Staten van Amerika vinden we in de 
staat New York nóg een Austerlitz. Het bestaat uit 
een paar boerderijen en een paar huizen. Wat zij dan 
weer wel hebben - en wij niet meer - is een echt post-
kantoor. Bovendien hebben zij zelfs een museum.  
Op de website van dit museum www.oldausterlitz.org 
is te lezen dat ze beschikken over A collection of 
historic homes & buildings, museum, art gallery 
and shop. 
 

Ergens in de negentiger jaren van de vorige eeuw 
heeft een bestuurslid van Austerlitz’ Belang met haar 
dochter een bezoek gebracht aan dit Austerlitz. Vorig 
jaar heeft onze penningmeester Bert van Ginkel 
opnieuw contact gezocht met Austerlitz New York via 
het emailadres op de website.  

Er kwam op 7 juli vorig jaar als antwoord ➔ 
 

 
Vanaf dat moment ontvangt de stichting de nieuwsbrieven van het museum. Vorige maand april heeft het 
museum, in relatie tot de collectie, een drietal lezingen georganiseerd over de bouw van houten woningen 
en schuren in de U.S.A. Bert heeft die gevolgd. Architect Jack Sobon vertelde vanuit zijn woning in Windsor 
Massachusetts via internet over handmatige houtbewerking, over de houten constructie van een “Dutch 

barn” en over de houten constructie van een Engelse schuur. De 
constructie van de “Dutch barn” kennen we in Nederland nog van 
het “Los Hoes”. De constructie is ook nog te vinden in schaaps-
kooien en tabaksschuren. Het gaat om dikke staanders, die 
verbonden zijn met een ankerbalk even onder de bovenkant van 
de staander. Het ankerbalkgebint dus. De normale benaming voor 
deze constructie in Nederland is “Hallenhuis”. Opmerkelijk is dat 
deze Nederlandse schuur constructie in Nederland nauwelijks 
meer wordt toegepast. Er zijn nog wel bedrijven die een dergelijke 
constructie kunnen leveren. In de U.S.A. is de constructie nog 
gewoon gangbaar voor nieuwbouw. De drie lezingen waren voor 
onze penningmeester met een bouwkundige achtergrond de 
moeite waard. Hij moest er wel, vanwege het tijdsverschil van 
6 uur, tot ‘s nachts 3 uur voor wakker blijven. U vindt Austerlitz in 
Amerika op 42 18 42 N en 73 28 23 W. 
 

Bij een Austerlitz, al ligt dat in de U.S.A. hoort natuurlijk ook een Austerlitzseweg weg. Daar zijn er twee 
van. Die lopen niet, zoals bij ons, in Austerlitz zelf, maar zijn een gedeelte van binnendoor wegen van 
West Stockbridge in Massachusetts naar Austerlitz en van Chatham in de staat New York naar Austerlitz. 
Er liggen nog meer Austerlitzse wegen in de U.S.A., maar die liggen niet in de buurt van Austerlitz NY. Ze 
zijn te vinden in New Orleans, Mandeville (even ten noorden van New Orleans), ten oosten van Lexington 
(Kentucky) en in Belmont, ten noorden van Grand Rapids (Michigan). De laatste is een Avenue, maar die 
is nog geen 200 meter lang.  
 

In Duitsland ligt een gehucht Austerlitz in de gemeente Osdorf even ten noorden van Kiel. Er loopt één 
weg doorheen en die heet “Austerlitz”. Bert heeft een aantal vergeefse pogingen gedaan om daar met 
iemand in contact te komen. Kennelijk worden zijn e-mails als “verdacht” beschouwd, want antwoorden 
zijn tot nu toe uitgebleven. U vindt Austerlitz in Duitsland op 54 26 12 N en 9 59 38 O. 
 

 

Austerlitz Wereldwijd 

Dear Bert, 

Thank you for reaching out 

to us. I will forward your 

email to both our President 

as well as our Historian. 

Sincerely, Anne Cipkowski 

 

Bert van Ginkel 

Ankerbalk gebint in een schaapskooi  

in Doorn 

 

Als iemand nog meer Austerlitzsen in de wereld weet te 

liggen, dan wil SLA dit graag horen! Alle wegen, winkels, 

pleinen, stations en dergelijke in Parijs tellen niet mee! 

 

U wist natuurlijk al dat, behalve ons eigen Austerlitz, er nog een Austerlitz 
bestaat in Tsjechië, in de buurt van Brno. De naam van dat Austerlitz is nu 
veranderd in Slavkov u Brna. U kunt daar alles over lezen op de website van de 
Stichting Lokaal Austerlitz www.lokaalausterlitz.nl. Er lijkt dus nog maar één 
“echte” Austerlitz over te zijn, maar er zijn nog meer Austerlitzsen in de wereld.  
 

Foto’s en afbeeldingen: Bert van Ginkel 

http://www.oldausterlitz.org/
http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

20-jun Roze Viering De Hoeksteen 10.00 uur De Hoeksteen 

25/27-jun Clubweekend Meisjesclub Vertrek Dorpsplein vrijdagavond Meisjesclub 

31-jul Op de fiets door de Franse tijd Vertrek Dorpsplein 14.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

11/12-sep Open Monumenten Weekend: Historische wandeling Dorpshuis (overdag) Lokaal Austerlitz 

11-sep Buitenconcert Open Monumentendag Dorpsplein (middag) Fanfarecorps Erica 

15-sep Informatieavond: Energie besparen rond uw woning Dorpshuis 20.00 uur Austerlitz Duurzaam 

25-sep Austerlitz Schoon Schoolplein 9.30 uur Austerlitz Schoon 

26-sep Wandeling over landgoed Bornia-Heidestein Vertrek Dorpsplein 14.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

8-okt Deadline Prikkel 2021-3 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

21/23-okt Vogeltentoonstelling Dorpshuis Austerlitzse Vogelvrienden 

30-okt Paddenstoelen: PowerPointpresentatie & wandeling Dorpshuis 10.00 uur Gilde Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt hard gewerkt om de 

straten, stoepen en plantsoenen 

rond het Hart van Austerlitz 

weer netjes te krijgen.  

Het was lastig voor de 

omwonenden, maar het 

resultaat mag er wezen! 

Foto’s: Redactie 
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COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 
 

Secretaris – Margreet Muller 

Waterlooweg 103, 3711 BD 
 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  
 

Sandra Helderman-Swart 

Etienne de Pinedaweg 27, 3711 CH 
 

Hester Storsbergen 

Waterlooweg 109, 3711 BD 
 

 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

A.C.M. (Gusti) Smulders 

J.A.C. Snijders 

H.A. van der Vegt 

G. van Wandelen 

G.T. de Zeeuw 

 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij  

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

 

REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

Jetty Vegter 
 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 8 oktober 2021 

verschijningsdatum rond 23 oktober 

 

De Prikkel is het blad van  

Vereniging Austerlitz’ Belang 
 

Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

info@austerlitzbelang.nl. 

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. 

Het lidmaatschapsgeld wordt via een auto-

matische incasso geïnd, maar u kunt een gift 

direct overmaken naar bankrekeningnummer  

NL 82 INGB 0000 562 502 t.n.v. Vereniging 

Austerlitz’ Belang. 
 

Kijk voor informatie op: www.austerlitzbelang.nl 
 

Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

of bel 06 5370 8909 

 

Verdachte situatie of hulp nodig? Spoedeisend? 
Politie: 0900 8844   /   Brandweer: 0900 0904 Bel 112 

 

Verdachte situatie of spoedeisend 112 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
http://www.austerlitzbelang.nl/
http://www.issuu.com/
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