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www.austerlitzbelang.nl        info@austerlitzbelang.nl       Voor meer informatie: zie het colofon 

Martijn Hartman-Maatman 

Prikkel nummer 3 alweer, de allerlaatste Prikkel van 2022, wat is het jaar snel voorbijgegaan. Gelukkig 

hebben we steeds minder last van corona en is het normale leven weer nagenoeg zoals het ooit was. 

Alle activiteiten zijn weer opgestart en ik zie weer levendigheid en actie in het dorp. 

 

Voorjaar en zomer hebben weer veel toeristen op de been gebracht die ons mooie dorp komen 

bezoeken op een fiets- of wandeltocht. Het is altijd leuk om mensen te zien die voor het eerst in het dorp 

zijn, in volle bewondering op het Dorpsplein staan en dan aan een voorbijganger vragen “waar we de 
Pyramide van Austerlitz toch verstopt hebben…”. 
 

Maar het einde van het jaar betekent ook dat mijn voorzitterschap er bijna op zit. Zoals ik al eerder 

aangekondigd heb, ben ik wegens privé- en werk gerelateerde omstandigheden, niet meer in staat om 

deze functie naar behoren te vervullen en dat is zonde. Aan het einde van 2022 zal ik daarom mijn 

voorzitterschap neerleggen en weer gewoon bestuurslid worden. Daarnaast komen we ook nog 

bestuursleden te kort, waardoor we de bestaande activiteiten met te weinig mensen moeten organiseren 

en dat legt ook veel spanning op de organisatie. Door het recente vertrek van een bestuurslid zitten we 

nu als bestuur op het absolute minimum. Ook volgens onze statuten moeten we ons gaan afvragen of 

een vereniging als Austerlitz’ Belang nog wel bestaansrecht heeft. Ondanks meerdere oproepen van 

onze kant hebben weinig tot geen mensen zich aangemeld. Daaruit zouden we kunnen concluderen dat 

er geen behoefte meer is, maar zover willen we nog niet gaan. Toch zijn we als bestuur nu voorzichtig 

aan het nadenken over “wat moeten we doen in het geval van…”. Gaan we volgend jaar aan de ALV 
een verzoek tot opheffing van de vereniging indienen wegens te weinig bestuursleden? We hopen het 

niet, maar op dit moment is het een realistisch scenario. 

 

Maar gelukkig hebben we in de afgelopen tijd ook leuke dingen gehad. Ik hoef alleen maar terug te 

denken aan de Austerlitzse feestweek van eind augustus, mede naar aanleiding van ons 75-jarig 

bestaan. Een hele week lang allerlei leuke activiteiten in het dorp, verenigingen die zich openstellen op 

zoek naar nieuwe leden en allerlei (nieuwe) inwoners die zijn komen kijken naar alles wat er te beleven 

valt bij ons. En als einde natuurlijk een geweldige feestavond met livemuziek, lekker eten en drinken en 

veel bezoekers door het schitterende weer. Ik heb veel mensen gezien en gesproken en unaniem is 

men van mening dat we dit vaker moeten doen. We zijn aan het kijken naar de opties. 

 

Ook het wandelweekend heeft weer plaatsgevonden in het eerste weekend van oktober. Gelukkig 

wisten vele wandelaars ons te vinden en is er weer volop gewandeld door de mooie omgeving. Dankzij 

de gastvrije ontvangst in het Dorpshuis kon iedereen goed aan de wandeling beginnen en na afloop 

genieten van goeie koffie en lekkere soep. Complimenten voor de organisatie en alle mensen die 

bijgedragen hebben. 

 

Rest mij slechts een ieder het allerbeste te wensen voor de rest van dit jaar, alvast hele fijne feestdagen 

en blijf ons vooral benaderen en/of vragen als er wat aan de hand is. Wij ondersteunen alle initiatieven 

graag. 
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      Jouke Numan, 
   Coördinator wandelweekend 
 

 

 

 

Foto’s: Redactie 

 

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober is weer ons jaarlijkse wandelweekend gehouden. De 
wandelingen waren dit jaar richting Soesterberg en de 20 en 25 km wandelaars kwamen ook over 
de startbaan van de voormalige vliegbasis en over het mooie landgoed De Paltz.  
 
Gelukkig waren er meer wandelaars dan vorig jaar, maar door de slechte weersvoorspelling toch 
minder dan gehoopt. In totaal hebben we 280 wandelaars kunnen inschrijven. Ook dit jaar mochten 
wij vele complimenten in ontvangst nemen met betrekking tot de routes en de duidelijke ‘bepijling’.  
 

In verband met de vaak slechte weersomstan-
digheden in oktober, hebben we besloten om 
vanaf volgend jaar het wandelweekend te 
verplaatsen naar het eerste weekend van juni.  
 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers die bijgedragen 
hebben aan de voorbereiding en uitvoering 
hartelijk bedanken voor de inzet! 
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SAS ondersteunde weer mooie initiatieven 
 

Stichting Austerlitz Samen (SAS) heeft in 2022 

gelukkig weer verschillende feestelijke en 

betekenisvolle initiatieven financieel kunnen 

ondersteunen. Door Corona konden de afgelopen 

jaren veel activiteiten niet doorgaan. Dat hebben we 

gemerkt in het aantal aanvragen dat is ingediend.  

 

Dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten 

financieel kunnen ondersteunen, zoals:   

- De viering van het 75-jarig bestaan van  

Austerlitz’ Belang 

- Het Kampement 

- Avondvierdaagse Austerlitz  
(kosten werden later door de gemeente Zeist betaald)  

- Het Blaasfestival 

 

Zonder deze financiële ondersteuning kunnen dit 

soort initiatieven vaak niet of alleen in afgeslankte 

vorm doorgaan. Via deze weg willen we daarom 

onze vaste donateurs en de inwoners die een 

eenmalige gift hebben overgemaakt, hartelijk 

bedanken!  

 

SAS ondersteunt activiteiten die de leefbaarheid en 

de sociale samenhang in Austerlitz bevorderen. We 

zijn volledig afhankelijk van giften.  

 

Fijn dat organisaties en verenigingen ons weten te 

vinden en een aanvraag indienen. Voor informatie 

over het indienen van een aanvraag en het (fiscaal 

vriendelijk) doneren, zie onze advertentie in deze 

Prikkel. Met een éénmalige gift zijn we ook blij. 

 

Jan Smelik, Carla Verwijmeren en  
Bronja Versteeg 
 

Afbeeldingen: Redactie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen & Nu 

3-TOEN:  

Rooms-Katholiek noodkerk aan 
de Weideweg. De eerste dienst 
was op 15 februari 1964, de 
laatste op 29 september 1974. 

 

1-TOEN:  

Gereformeerde kerk ‘De Zaaier’  
aan de Waterlooweg.  
In gebruik genomen in 1959,  
gesloopt in 1982. 

2-NU:  

Waterlooweg 27 

4-NU: Achtertuin van 

perceel Weideweg 4 
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Toen & Nu 
Nederlands Hervormde kerk 
aan de Woudenbergseweg. 
In 1861 voor diensten ter 
beschikking gesteld aan 
kerkelijk Austerlitz door 
Arnoud Jan de Beaufort 
(1799-1866).  
In oktober 1984 werd de 
kerkfunctie overgenomen 
door de nieuwe kerk ‘De 
Hoeksteen’ op de hoek 
Oude Postweg/Gramserweg. 

 

6&7-NU: Beauforthuis, geopend in 

1990. Sindsdien in gebruik als Theater. 

Bronnen afbeeldingen: 

1  Rutger Loenen 

2  Bert van Ginkel 

3  Gemeentearchief Zeist 

4  Tibi Popescu 

5  Archief Jan Breunesse 

6&7 Bert van Ginkel 

5-TOEN:  

 

Puck Steenhuizen en 
Bert van Ginkel 

www.lokaalausterlitz.nl 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

advertentie 

advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilde Zeist 
Winterwandelingen zijn een gezonde uitdaging vooral voor de nieuwe bewoners, die in Austerlitz zijn 

komen wonen. Dit betekent: Op zondagochtend bijtijds uit bed, wandelschoenen aan en lekker naar buiten 

de bossen in! Op de tweede zondag van de maand in december, januari, februari en maart met een groepje 

enthousiaste wandelaars de omgeving verkennen. Landgoederen zoals Den Treek-Henschoten, 

Noordhout en Bornia-Heidestein geven alle ruimte en hebben geen geheimen meer. Gildegidsen Hans 

van den Breul en Gerard Versteeg verzorgen de ‘vertelmomenten’ onderweg. Het wandeltempo is rustig 
te noemen dus voor veel belangstellenden echt geen probleem. De kosten dan? Voor € 2,50 heeft u een 
heerlijke, gezonde besteding van de zondagochtend, dat is het punt dus niet. 

De data 

➢ Op 11 december bezoeken we landgoed Noordhout van het Utrechts Landschap; 

➢ Op 8 januari is landgoed Den Treek-Henschoten, de moeite waard; 

➢ Op 12 februari zien we Bornia-Heidestein in wintertooi en tot slot … 

➢ Op 12 maart het Staatsbosbeheer met o.a. een bezoek aan het Bosmuseum. 

Vertrek en aanmelding 

Je hoeft je voor deze wandelingen niet van tevoren aan te melden. We starten om 10.00 uur bij de bushalte 

op het Dorpsplein. Kosten € 2,50.  

Hond meenemen?  

Op 12 februari zijn zelfs aangelijnde honden niet toegestaan, de overige data wel mits aangelijnd! 

 

Hans van den Breul en 
Gerard Versteeg 

Foto: Gilde Zeist 
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Noteer vast in je agenda: van 9 tot en met 12 december 
is de viering van Austerlitz Zorgt 10 jaar! Alweer tien jaar 
geleden nam een aantal bewoners uit ons dorp het 
initiatief om de coöperatie Austerlitz Zorgt op te zetten. 
We zijn een voorbeeld geweest voor veel andere 
initiatieven in het land en we staan aan de basis van 
‘Nederland Zorgt voor Elkaar’. We zijn ontstaan vanuit 
de gedachte dat, als je mensen - zo lang als het kan - in 
hun vertrouwde, sociale netwerk laat wonen, ze 
gelukkiger zijn, langer leven en zorgkosten besparen. 
Bovendien kan dit soort initiatieven een bijdrage leveren 
aan de personeelsproblemen in de professionele zorg. 
En die gedachte is momenteel actueler dan ooit. 
 
Voldoende reden om stil te staan bij 10 jaar Austerlitz 
Zorgt, de vele vrijwilligers en de mensen van het eerste 
uur, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf 9 tot en met 
12 december vinden verschillende activiteiten plaats. 
Waaronder een boeklancering over de totstandkoming 
en geschiedschrijving van Austerlitz Zorgt en een 
speciaal jubileummagazine voor alle inwoners uit ons 
dorp. Op vrijdag 9 december is er een bijeenkomst met 
een lezing over de burgerkracht in Austerlitz en op 
zondagmiddag 11 december een leuke bijeenkomst voor 
en door inwoners uit ons dorp. De voorbereidingen zijn 
in volle gang, meer informatie volgt de komende 
maanden. We communiceren via de verschillende kanalen 
en zorgen voor huis-aan-huisverspreiding van het 
programma. 
 

Leuk om te weten 
U heeft het vast al ergens gelezen: tijdens de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer haalde Pieter 
Heerma (CDA) Austerlitz aan als een dorp, waar burgers 
zelf het heft in handen nemen om zorg voor elkaar te 
organiseren. Aanleiding was een bezoek van zijn 
fractiegenoten enkele weken eerder. De delegatie 
bezocht het Hart van Austerlitz, met een ontvangst door 
Austerlitz Zorgt. Ook spraken ze met enkele bewoners 
van de appartementen en de patiowoningen. Hoewel we 
geen politieke kleur aan onze coöperatie willen geven, is 
het wel mooi om te merken, dat er in Den Haag over 
werkbare, lokale alternatieven wordt gesproken. En we 
zijn natuurlijk best een beetje trots dat het dan over 
Austerlitz en Austerlitz Zorgt gaat. 
 

31-08-2022: Bezoek Tweede Kamerfractie CDA 

Bloedafname in het Dorpshuis 
alleen nog op afspraak! 
 

Sinds 1 oktober is het prikpunt voor 
bloedafname voor de trombosedienst, 
huisarts of specialist in het Dorpshuis op 
maandagmorgen alleen nog op afspraak 
geopend.  
 

Bel voor een afspraak met: 
088-2509492 of 088-2505321.  
 

Of maak online een afspraak via: 
www.diakonessenhuis.nl/mijnDiak. 

Christianne van den Broek,  
Secretaris AZ                                     www.austerlitzzorgt.nl  
Foto’s: Austerlitz Zorgt 
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U kent allemaal het Hart van Austerlitz. U kent 

ook de coöperatie Austerlitz Zorgt. Beide zijn 

het resultaat van een zeer geslaagde burger-

participatie. Op 12 december van dit jaar zal 

het precies 10 jaar geleden zijn dat de 

coöperatie werd opgericht. Austerlitz is maar 

wat trots op Austerlitz Zorgt en het Hart van 

Austerlitz! De totstandkoming van dit alles 

ging echter bepaald niet van een leien dakje. 

Dat het Hart van Austerlitz er uiteindelijk is 

gekomen, komt zeker door de grote sociale 

cohesie in het dorp en de brede steun die het 

project vanuit de bevolking kreeg.  

 

De geschiedenis van de totstandkoming van 

het project verdient het uitvoerig te worden 

vastgelegd in een boek. Niet alleen ontstaat 

daarmee een document dat historisch van 

waarde is, ook zal het zijn waarde hebben voor 

de Austerlitzse gemeenschap. Jan Snijders en 

Wim Oerlemans, ex-voorzitter en ex-bestuurs-

lid van Austerlitz Zorgt, hebben de stoute 

schoenen aangetrokken en zijn bezig dit boek 

te schrijven. De bedoeling is dat het eerste 

exemplaar zal worden uitgereikt bij het 10-

jarige jubileum in december. 

 

Het boek beschrijft de grote rol die de 

inwoners van ons dorp in de totstandkoming 

van Austerlitz Zorgt en het Hart van Austerlitz 

hebben gehad. Alleen al het lezen hierover, het 

bekijken van de illustraties, de herkenbaarheid 

van de vele beschreven situaties en stukjes 

geschiedenis, zullen bij iedere Austerlitzser het 

besef bevestigen en doen groeien, dat we met 

zijn allen iets hebben gepresteerd, dat de 

leefbaarheid van het dorp enorm vergroot 

heeft. Dat besef op zijn beurt zal die 

leefbaarheid nóg meer vergroten.  

 

De leden van Austerlitz Zorgt zullen dit boek 

met extra interesse lezen. Het geeft immers de 

geschiedenis weer van hun coöperatie, waar ze 

in zo groten getale lid van werden. Met veertig 

procent van alle volwassenen is Austerlitz 

Zorgt landelijk gezien één van de succesvolste 

zorginitiatieven. En nog specifieker zullen de 

meer dan honderd vrijwilligers van de 

coöperatie in dit boek geïnteresseerd zijn.  

 

De schrijvers willen met dit boek ook hun grote 

waardering voor hun inzet, hun betrokkenheid 

en hun vele helpende handen, uitdrukken. Nog 

een extra overweging om dit boek te schrijven 

is dat Austerlitz, gedurende de periode die dit 

boek beschrijft, een uitbreiding heeft gehad 

met ongeveer 150 woningen. De nieuwe 

inwoners moeten hun weg nog vinden in het 

dorp. Dit boek is daar een goed hulpmiddel bij.  

 

Het gaat een mooi uitgegeven boek worden. 

De bedoeling is om met subsidies de verkoop-

prijs laag te houden. Iedereen krijgt straks de 

gelegenheid om op het boek in te tekenen.  

 

Vooraankondiging: Jan Snijders en Wim Oerlemans schrijven boek 

Jan en Wim 

Foto: Jan Snijders/Wim Oerlemans 
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Brief van 

Dag lieve kinderen uit Austerlitz 
 
Het is een héle tijd geleden dat ik jullie voor het laatst heb gezien. Hoe gaat het toch 
met jullie? De school is natuurlijk weer begonnen en heel misschien zijn jullie 
afgelopen zomer ook zelf in Spanje vakantie komen vieren. Dat zou natuurlijk heel 
erg bijzonder zijn! In het land waar de Sint woont! 
 

Het klinkt misschien wel een beetje verdrietig, maar de Sint had dit jaar echt geen tijd 
om op vakantie te gaan. Hij was druk bezig om alles al klaar te maken voor zijn 
boottocht naar het verre Nederland. Dat is ieder jaar weer een grote klus. Zeker voor 
zo’n oude man als Sinterklaas. Maar het is bijna gelukt om alle kadootjes in te 
pakken, voldoende pepernoten te bakken en alles met paard en volgeladen wagens naar 
de boot te brengen. Natuurlijk met grote hulp van heel veel Pieten.  
 

In het grote Sinterklaasboek heb ik opgeschreven dat ik met heel veel Pieten op 
zaterdag 19 november bij jullie ben. Daar kijk ik echt naar uit! Ik zal er zeker voor 
zorgen dat jullie op tijd te horen krijgen hoe deze dag eruit zal gaan zien. 
 

Foto: Sinterklaas / Afbeeldingen: Pixabay en www.kleurplaten-kleurplaat.nl/sinterklaas 

Jullie krijgen de lieve groetjes van de Pieten!  

                       Tot gauw!  Sinterklaas 

Intocht Sinterklaas: zaterdag 19 november 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zo langzamerhand zal het niemand zijn ontgaan dat dit fantastische koor onlangs haar eeuwfeest 
heeft gevierd en hoe! De leden konden op 25 juni al een onvergetelijke dag meemaken in en om 
het Rosarium in Doorn. Na de zomervakantie werden tijdens de repetities de puntjes flink op de i 
gezet. Op 18 september gingen we naar Arnhem om daar in Bronbeek, op uitnodiging van het 
KNIL - door corona al enkele malen uitgesteld - van ons te laten horen.  
 
Dit betekende meteen een ‘try out’ ten behoeve van ons Jubileumconcert op 1 oktober in de 
Oosterkerk in Zeist. Na veel propaganda hiervoor te hebben gemaakt, konden we in een afgeladen 
kerk met veel enthousiaste bezoekers een prachtige muzikale avond verzorgen. Speciaal voor deze 
bijzondere mijlpaal werkten de solosopraan Henriette Feith en het Gaudi strijkkwartet hieraan mee. 
Zoals al vele jaren werden we op de vleugel weer begeleid door onze fantastische pianiste Barbera 
Sinte Maartensdijk, terwijl Anne-Marie Gaasbeek als lady speaker iedereen welkom heette en de 
gevarieerde programmaonderdelen aankondigde. De algehele leiding was in handen van onze 
vakbekwame en bedreven dirigent Arie Perk.  
 
We hoorden schitterende klanken in zowel het wat lichtere als in het klassieke genre. Eén van de 
hoogtepunten vormde een totaal onverwacht duet uit ‘Die Zauberflöte’ van Mozart door de soliste 
en de dirigent, begeleid door onze Barbera. Dit stond niet in het programma en zelfs het koor en 
onze lady speaker wisten van niets: wat een extra feestelijke surprise!  Onze intensieve studies 
werden beloond met een grandioos concert voor een zeer groot publiek. Na het volledig 
uitgevoerde programma volgens het boekje volgde een welverdiende bloemenhulde. Tot slot klonk 
als toegift nog luidkeels ‘Thank you for the Music’, waarbij velen uit het publiek gezellig konden 
meezingen. Laten we hopen dat muziek en zang nog lang mogen blijven bestaan! 
 
Kortom, we kunnen terugblikken op een zeer geslaagd en meer dan uitstekend bezocht 
jubileumconcert! Maar we kijken ook alweer vooruit, want na dit concert zijn we niet op onze 
lauweren gaan rusten. Op 16 oktober hebben we van 14.00 tot 16.00 uur, samen met het Zeister 
Mannenkoor, gezongen bij Kwekerij Abbing in Zeist tijdens het Open Huis in verband met hun 
130-jarig bestaan. 
 
 
 

Feestelijk nieuws van de 100-jarige gemengde zangvereniging 

Bent u niet bij het jubileumconcert aanwezig geweest, of wilt u nog een keertje nagenieten?  
Op YouTube kunt u 3 opnames vinden, hierbij de link van het eerste filmpje: 

(1219) Cantiamo-Austerlitz jubileumconcert 1-10-2022 deel 1 - YouTube  
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Inmiddels zijn we begonnen met het instuderen van ‘The Crucifixion’ van John Stainer, een mooie 
Lijdenscompositie, die we op 1 april 2023 in de Maartenskerk in Doorn hopen uit te voeren. 
Hierbij kunnen we echter nog wel wat mannenstemmen extra gebruiken, vooral bassen. De eerste 
twee maanden kunt u gratis de gezellige sfeer komen proeven. Ook kunt u meedoen op 
projectbasis. En noten kunnen lezen is niet echt een eerste vereiste. Het is het proberen meer dan 
waard! Heren, u bent hartelijk welkom in Dorpshuis Hart van Austerlitz, Schoolweg 2, 3711 BP 
Austerlitz. Hier repeteren wij elke maandag van 20.00 tot 22.00 uur, onderbroken door een koffie- 
of theepauze. Mocht dit u goed bevallen zijn, dan kunt u daarna als vast lid worden ingeschreven.  
Voor meer info kunt u ook altijd even een kijkje nemen op onze website of bellen met het 
secretariaat: 06 2211 0679. 
 
 

Een enthousiaste sopraan. 

Henny Keijning 

 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport Actie 

Bedankt voor uw stem! 

We hebben het mooie bedrag 
van € 428,09 toebedeeld 
gekregen voor ons Crucifixion 
concert op 1 april 2023! 

www.cantiamo-austerlitz.nl 
 

Foto’s: Cantiamo & Redactie 
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Het was een heerlijk seizoen 2021-2022, waarbij we sinds tijden weer een 

recordaantal meiden op club hebben. Met maar liefst 30 meiden hebben we 

het seizoen in juni afgesloten met ons vertrouwde clubkamp, welke eindelijk 

weer zonder coronabeperkingen kon plaatsvinden. Het thema was ‘Candy 
Land’ oftewel… ‘Snoepjesland’ en dat het een zoet weekend was, mag 
duidelijk zijn. Niet alleen hebben we snoepjes gesnoept, maar ook de liedjes 

voor de Bonte Avond stonden in het teken van snoep, zoals o.a. ‘Suikerspin’ 
van onze dorpsgenoot Ziggy en ‘Snoep, Chips en Chocola’ van DuRF.  
We hebben twee snoepige babyvogeltjes ternauwernood kunnen redden met 

behulp van de dierenambulance. Daarnaast hadden we een smulfeest, waarbij 

er allemaal leuke spelletjes gedaan werden met snoepjes, kregen we bezoek 

van Suikertante en zaten de Zoete Zusjes in de jury… U snapt vast wel dat dit 
thema een ware droom was voor alle meisjes.  
 

Onlangs waren wij ook van de partij tijdens de feestweek ter ere van het 75-

jarig jubileum van Austerlitz’ Belang. Het was heerlijk weer en bij onze kraam 
kon er geknutseld en gekleurd worden. Voor de minder creatieve mensen 

onder ons kon je ook een potje Twister doen. Wat leuk dat we er dit keer niet 

alleen voor meisjes waren, maar voor werkelijk iedereen uit het dorp. Vaders, 

moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s… we hebben ze allemaal bij ons 
aan tafel gehad. Een heerlijke dag met een gezellig feest in de avond ter 

afsluiting. Een succes als je het ons vraagt! 
 

Inmiddels zijn we weer gestart met een nieuw seizoen en als u 30 meisjes al 

veel vond… ondertussen staat de teller op zo’n 36 meiden!!! En we verwachten 
dat het daar niet bij stopt dit seizoen. Ongelooflijk mooi dat er zoveel animo 

voor onze club is. We hebben weer een mooie planning klaarstaan voor een 

seizoen vol geweldig leuke knutselideeën. 
 

Carien Moeijes is na jaren knutselen gestopt als vaste leidster op de 

maandagavonden. Via deze weg willen wij haar nogmaals enorm bedanken 

voor haar tomeloze inzet en energie! Haar plek hebben we inmiddels kunnen 

opvullen met 2 nieuwe vaste leidsters, te weten Claudia Scholder en Anouk 

Vermeulen. Samen met Heidi van de Kuil en Dewy van Eldijk zijn zij de vaste 

gezichten op de maandagavonden. Verder hebben wij een aantal dames 

beschikbaar gevonden, die we altijd mogen benaderen in geval van nood en 

waar wij op termijn wellicht een roulatiepool mee kunnen vormen. Op deze 

manier verwachten wij de continuïteit te kunnen waarborgen.  
 

Samen met ‘Hoeksteen-Anders’ en veel vrijwilligers organiseren we dit jaar 

eindelijk weer een Kerst-Doe-Markt. Lees voor meer informatie onze flyer die 

op het Prikbord in deze Prikkel ‘hangt’. 
  

Wij kijken uit naar wederom een mooi, gezellig en creatief seizoen! 

 

Zondag 

11 december  

Kerst-Doe-Markt 

De Hoeksteen 

13.30 – 16.00 uur 

Benieuwd naar wat wij zoal knutselen op de maandagavond?  

Volg onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz/

  

Heidi, Dewy, Claudia en Anouk 
 

Foto’s: Meisjesclub 
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Austerlitz’ Belang wil haar eigen website vernieuwen. Nu is deze verouderd en voldoet niet aan alle 
nieuwe veiligheidseisen en wensen. We willen een frisser en dynamischer beeld met ook ruimte voor 
socials, interactie met berichten en de mogelijkheid voor een gezamenlijke agenda.  
Remco Jutstra beheert de website en plaatst de berichten. Het geheel vernieuwen van de website 
vraagt extra hulp. Wie heeft verstand van het maken van websites en vindt het leuk om te werken 
aan een nieuwe website voor het dorp? Helemaal top als je al hebt gewerkt met CMS van Wix.  
Lijkt het je wat, twijfel je nog of heb je vragen of tips? Mail naar info@austerlitzbelang.nl.  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp gezocht voor vernieuwen website 

www.austerlitzbelang.com 

Afbeelding: Remco Jutstra / Foto: Redactie 
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Open tafelkeuring 
Om te beginnen een kort verslagje van de open tafelkeuring die we tijdens de feestweek hebben 
georganiseerd. De bedoeling was dat er zowel tropische vogels als parkietachtigen besproken 
zouden worden. Maar helaas waren de twee leden, die parkietachtigen mee zouden brengen, 
door privéomstandigheden verhinderd. Dus de aanwezige keurmeester van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers, de heer Peter Wijgerde, had alleen maar tropische vogels om te 
bespreken. Vier leden hadden in totaal twaalf vogels meegebracht. Samen met de overige acht 
aanwezige leden werd met de heer Wijgerde van gedachten gewisseld over deze vogels. In het 
algemeen bleek wel dat de meegebrachte vogels van redelijk tot goede kwaliteit waren. Maar 
uiteraard waren op alle vogeltjes wel één of meerdere aanmerkingen te maken. Ook werden tips 
gegeven om door selectie en gerichte paringen de kwaliteit van het nageslacht nog wat te 
verbeteren. Al met al een leerzame avond voor de aanwezige leden. En ik kreeg de indruk dat 
ook de zes binnengekomen gasten het best interessant vonden om onze vogelhobby eens van 
een andere kant benaderd te zien. Dat maak je als ‘leek’ in de volièrevogelwereld toch niet vaak 
mee in deze vorm. 
 
Treurig nieuws 
Tot zover het positieve nieuws van onze vereniging. Maar helaas is er ook minder goed nieuws 
en dat is veel ingrijpender. Op dinsdag 4 oktober hebben wij onze opheffingsvergadering moeten 
houden. Het zat er natuurlijk al een tijd aan te komen, maar de formele beslissing is dan nu ook 
genomen. De aanwezige leden hebben bijna unaniem voorgestemd om de vereniging op te 
heffen. De reden is dat we vanaf 1 januari 2023 geen bestuur meer hebben. Dus per die datum 
houdt de vereniging Austerlitzse Vogelvrienden op te bestaan. We vinden het allemaal heel 
jammer, maar het is niet anders. Nieuwe bestuursleden hebben we niet kunnen vinden. 
 
Deze opheffing is ook één van de redenen om dit jaar geen vogeltentoonstelling in het Dorpshuis 
te organiseren. Wel zullen onze leden mee kunnen doen aan de tentoonstelling in Leersum, 
georganiseerd door vogelvereniging De Volière. Deze tentoonstelling wordt gehouden van 17 t/m 
19 november a.s. in ‘De Binder’, Hoflaan 29, 3956 ED Leersum. Uiteraard is iedereen van harte 
welkom om daar onze vogels te komen bewonderen. 
 

Kees Verbeek, 
Secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Pixabay.com  
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Foto’s: Redactie 
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Vijf jaar geleden begonnen we met 

zeven jongens in de leeftijds-

categorie van 5, 6 en 7 jaar. 

Inmiddels hebben we zo’n twintig 

jongens en meisjes in de leeftijds-

categorie van 5 tot 12 jaar. 

 

In het seizoen 2022-2023 konden we 

door het aantal jeugdleden drie 

teams inschrijven bij de KNVB. We 

spelen op dit moment met de teams 

JO12, JO10 en JO9.                                                         V.l.n.r.: Boas, Casper, Jelte, Finn, Kay, Thomas, Tom en Ben. 
 

Ondanks dat het voor sommige teams niet altijd meezit met de resultaten, blijven ze allemaal enthousiast! 

Op de foto staat team JO9, die soms met grote cijfers verliezen, maar altijd positief en vrolijk zijn! Kom ook 

met uw kind een keertje kijken en sfeer proeven. Op zaterdagmorgen bij een wedstrijd, of op maandag- of 

woensdagmiddag bij een training.  

 

Vrijwilligers gezocht! 
 

Als vereniging willen wij gezond blijven en groeien, daarom hebben we in april jl. twee 

padel banen geopend. Ook met de voetbaljeugd zijn we nog steeds groeiende zoals u 

hierboven heeft kunnen lezen. Voor al deze ontwikkelingen zijn wel vrijwilligers nodig! 

Sommige vrijwilligers lopen nu op de toppen van hun tenen en kunnen hulp gebruiken. 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen.  
 

Vacatures SV Austerlitz: 

 Penningmeester Tennis 

 Leden commissie jeugdactiviteiten tennis 

 Secretaris tennis 

 Contactpersoon de Groenen Club (verduurzaming) 

 Medewerkers kantinecommissie 

 Coördinator MOP (meerjarig onderhoudsplan), accommodatie coördinator 

 Bardienst planner 

 Ledenadministratie 

 Leden PR-commissie (promotie, social media) 

 Leden sponsorcommissie 

 Leden automatiseringscommissie 

 

Voor informatie kunt u terecht bij:   
 

OMNI-voorzitter Puck Steenhuizen 

Wellingtonweg 20, 3711 BL Austerlitz 

Tel: 06-20845561 of 0343-491809  

mailnaar@svausterlitz.nl  

https://svausterlitz.webnode.nl  

 

Puck Steenhuizen 

Foto: SV Auserlitz / Afbeelding: Pixabay.com 
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Twaalf sporters zijn benaderd, die in Gemeenten woonachtig waren, waar de Vuelta doorheen kwam. Op 

deze manier was het mogelijk om een persoonlijke sponsering te organiseren voor een bepaald 

sporthulpmiddel. Zo was er bijvoorbeeld iemand, die een speciale rolstoel voor hockey ambieerde en Jake 

is benaderd, omdat hij een Wmo-aanvraag in de gemeente Zeist had ingediend voor een handbike. Met 

de hulp van onze dorpsondersteuner Marianne Veenema had Jake het Wmo-loket in Zeist benaderd. De 

gemeente Zeist heeft hem een vast bedrag toegekend.  

In juni heeft Jake tijdens de Duinentocht in Castricum uitgeprobeerd, of hij een lange tocht kon volbrengen. 

Samen met Gwen Verhaegh van Uniek Sporten - een onderdeel van Fonds Gehandicapten Sport - heeft 

hij zijn prestatie tijdens de Vuelta neergezet. Hij heeft 35 kilometer volbracht, daar was wel enige 

doorzettingsvermogen voor nodig. In de aanloopperiode en op de dag zelf kon hij belangstelling vragen 

voor zijn persoonlijke website voor de aanvullende financiering, die hij nodig had.  
 

Jake wil graag alle dorpsgenoten bedanken voor hun bijdrage, want de nieuwe handbike is inmiddels 

besteld. Deze handbike biedt Jake mogelijkheden om zelfstandig zijn sport in onze omgeving te beoefenen 

en volgend jaar weer te trainen op het sportpark in Amersfoort-Zielhorst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw steun aan 

Fonds Gehandicapten Sport! 

De term Wmo staat voor Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Deze wet regelt hulp en 

ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel 

kunnen blijven nemen aan de maatschappij. 

Iedere Gemeente heeft een Wmo-loket.  

 

In Austerlitz wordt iemand geholpen bij het 

indienen van een hulpvraag door Austerlitz 

Zorgt, de dorpsondersteuner of door Accurate 

Zorg. Het is afhankelijk van de persoonlijke 

situatie, of iemand in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming. Hulp en ondersteuning vanuit 

de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen 

een eigen bijdrage van burgers vanaf 18 jaar 

voor het ontvangen van ondersteuning. Er zijn 

vier categorieën:  

• Hulpmiddelen; 

• Aanpassingen aan een woning; 

• Sportvoorziening; 

• P.G.B. oftewel het persoonsgebonden 

budget voor diensten/hulpmiddelen.  

Sinds het artikel in de vorige Prikkel, waarin 
een foto van Jake Ertan geplaatst werd op een 
geleende handbike, is er veel gebeurd.  
Het Fonds Gehandicapten Sport heeft namelijk 

tijdens La Vuelta Holanda afgelopen zomer, 

geholpen met een persoonlijke website voor 

Jake, waarmee hij met behulp van een 

sponsoractie zijn eigen handbike heeft kunnen 

financieren. 

 

Dit gaat hem worden! 

Net van start in de Vuelta toertocht van 35 kilometer 

Foto’s: Jake Ertan 
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Eén van de dingen, die ook door de gemeente Zeist is opgepakt, is een 

verbetering bij de vuilcontainers achter het Dorpshuis aan de 

Wellingtonweg. Michiel van Esch, verkeerskundige in de gemeente 

Zeist en Bülent Isik, wijkmanager voor Austerlitz, zijn op woensdag 28 

september polshoogte komen nemen. Door een diepe geul en een 

rooster met grind in het wegdek blijft de rolstoel van Jake steken en 

kan hij niet zelf bij de container komen. Er zijn foto’s gemaakt, er is 
overleg geweest en er zijn plannen gemaakt om het aan te passen.  
 

Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken voor mensen, 

die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. We hebben van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om Michiel van Esch nog een aantal dingen te laten 

zien, zoals een lantaarnpaal, die midden op het trottoir staat en een 

stoep, waar een oprit veel gemak zou geven. Het blijkt dat het 

overgroeiende groen van een aangrenzende tuin bij de stoep 

weggesnoeid kan worden, waardoor de stoep weer de volle breedte 

heeft. Wijkmanager Bülent gaat de eigenaar van de tuin vragen om het 

overhangende groen te snoeien en bij te houden.  

 

Als je in Austerlitz een rondje loopt, tref je heel veel 
tuinen aan die soms wel een stoeptegel aan breedte 
van het trottoir afhalen door overhangende struiken 
en hagen. Als je dan ook nog een auto op de stoep 
geparkeerd treft, zoals op de foto hiernaast, wordt 
het een hele uitdaging voor mensen in een rolstoel 
of wandelaars met een rollator, een kinderwagen of 
een boodschappentrolley. Zij moeten dan wel 
uitwijken naar de weg. Verkeersveiligheid gaat ons 
allemaal aan, houd a.u.b. rekening met anderen. 

Hanneke Phielix 

We houden contact en 

alvast hartelijk dank! 
 

Jetty Vegter 

Jake met Michiel van Esch, Verkeerskundige gemeente Zeist  

en Bülent Isik, Wijkmanager Austerlitz van gemeente Zeist 

Foto’s: Redactie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 

27 

  

 

 

 

 

Flyer: Meisjesclub 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 

29 

  

Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan? 

Waar komt die rotzooi toch vandaan? 

Passage uit de liedtekst van Barend Servet  
‘Waar moet dat heen’  
1973 Wim T Schippers 

Bovenstaande tekst kan je letterlijk en figuurlijk vertalen. 
Terwijl de Biga Groep de straten en stoepen in ons dorp aan het schoonmaken is, 
word je aan de andere kant met dit soort taferelen geconfronteerd.  

Ruim zelf je zooi op en niet op deze manier!   Puck Steenhuizen 
Maak een afspraak om grofvuil op te laten halen of breng het naar Recyclingstation Zeist: 
Zandbergenlaan 2, 3712 BZ Huis ter Heide. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur 
en zaterdag van 9.00-16.00 uur. Dat is maar 4,6 km vanaf hier!                              www.RMN.nl 

Het is bijzonder druk in het Dorpshuis, echt! Behalve de glazenwassers die bezig zijn, zijn de 

schuifdeuren een beetje gesloten, omdat er geklaverjast wordt. Bij het raam zitten aan een grotere 

tafel Louis van Kleef, Debora oftewel Borie van de Haar, Wil Gaasbeek, Corrie Wertler, Marja Kuiper 

en Joke van Ooik. Louis woont naast haar kinderen aan de Marmont weg in een zogenaamde 

‘kangeroewoning’. Ze is net bezig om te vertellen, hoe ze ooit verdwaald is, toen ze van Doorn 
naar Austerlitz moest rijden in de tijd, dat er geen Tomtom was. Ze kwam uit eindelijk in Langbroek 

terecht. We hangen aan haar lippen en er komen meer ervaringen aan bod. Louis heeft jaren in 

Gran Canaria gewoond. Op deze maandag vraagt ze advies, hoe ze haar borduurwerk het beste 

kan afmaken. Er blijkt in Langbroek een speciaalzaak te zijn, waar je goed geholpen wordt. En zo 

ontstaan dus verhalen. Ondertussen manoeuvreren de glazenwassers met lange ladders door de 

ruimte. Ik biecht op, dat ik alleen ramen zeem als je dat kunt horen. Hilariteit, ik maak van de 

gelegenheid gebruik om enkele foto’s te maken. Gelukkig komt Adri thee en koffie brengen. Als ik 
wegga legt Joke me uit, dat deze middag georganiseerd wordt door een samenwerking tussen ASV 

Zeist en Austerlitz Zorgt. De Algemene Senioren Vereniging Zeist bestaat inmiddels ook 10 jaar.  

 Jetty Vegter 

Foto’s: Puck Steenhuizen & Redactie 
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Een bijzondere dienst 
 

Zondag 28 augustus was de kerkdienst in het Beauforthuis vanwege de feestweek, ter ere van het 75-

jarig bestaan van Austerlitz’ Belang. De zon scheen toen ik aankwam bij de oude kerkingang. Dominee 

Martin Boon en dienstdoende Ab Bouw stonden iedereen buiten op te wachten. In de kerk stonden banken, 

de paaskaars brandde en er werd een foto van de oude indeling van de kerk geprojecteerd. 

 

De kerk was gezellig vol met zowel bekende kerkgangers als ook nieuwe gezichten. Martin vroeg naar 

herinneringen van vroeger. Er werden verschillende verhalen gedeeld: over het kerstfeest, de 

zondagsschool in de schaapskooi, het luiden van de klok, wat zwaar werk was, en het stiekem naar de 

kerk gaan. Mooie herinneringen aan familie en vrienden binnen de kerk. 

 

In de oude kerk hadden we een moderne dienst met behulp van een biblioloog. Met elkaar stapten we in 

de huid van de personages uit een Bijbelverhaal. Michel Schotanus speelde op de vleugel, wat de dienst 

nog feestelijker maakte. Na de mooie dienst hebben we buiten in de zon koffie of thee gedronken en 

verder gesproken over de mooie herinneringen van het rijke, kerkelijke verleden van Austerlitz. 

Foto’s: De Hoeksteen & Redactie 
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Tijdens de feestweek was er ook een tentoonstelling over het belang van De Hoeksteen in Austerlitz, 

georganiseerd door Erica van Doorn en Bob Rueck. Dit heeft, onder het genot van een kopje koffie of 

thee, geleid tot mooie gesprekken tussen de bezoekers en de gastdames en -heren van de kerk. Tijdens 

de tentoonstelling werden er verhalen getoond over de betekenis van de kerk voor sommige leden van de 

kerk. Heeft u deze niet kunnen zien, maar wilt u dat nog wel doen? De presentatie is digitaal te zien, maar 

u heeft wel een toegangscode nodig. Als u een mail stuurt naar joanne@bloemsaat.org kan ik u deze 

link geven. 

 

Joanne Bloemsaat 
  

Foto’s: De Hoeksteen 
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Hallo, fijn dat u ons verhaal leest. Wij zijn de redactie van de 

Pirapoleon. Er is dit jaar een nieuwe redactie: Lot Berends 

(al 3 jaar in de redactie), Dacks Verbraak (nieuw), Timo 

Skibinski (nieuw), Thijs Goossen (nieuw) en Sijmen Fivet 

(nieuw).  

 

Wij gaan schrijven over: het lasergamen, graffiti, het 

optreden, het dorp barbecue en de springkussens op het 

voetbalveld. Het was op 1 en 2 oktober.  

 

Barbecue  
Er was veel eten. Het was lekker en er waren drankjes en 

heel veel vlees en het was op het plein bij de muziektent.  

Er was ook een beetje muziek. 

 

Lasergamen 

Het was in de gymzaal er was heel veel muziek en er was 

disco's en gebouwen. Van het leger veel tenten en ook veel 

matten zodat je kon rollen over de matten en er was cola en 

chips en je had allemaal klimtoestellen.   

  

Springkussens 

Er waren allemaal springkussens. En op het voetbalveld,  

SV Austerlitz, er waren grote springkussens. En stormbanen 

en je kon ook drinken en je kon spelletjes doen. Er waren 

mensen verkleed als kippen. Wat kon er beter? Minder druk 

en omstebeurt op de springkussens. 

 

Graffiti 
Op het plein mocht je op auto's graffiti spuiten. Veel 

kinderen leefden zich uit. De autosloperij in Austerlitz had 

de auto's gebracht en er was een graffiti organisatie 

gehuurd. Het was erg leuk, maar dit kon er beter: De graffiti 

was giftig dus ze konden beter allemaal plastic 

vuurwerkbrillen uitdelen, zodat het veilig kan verlopen. 

 

Optreden 

Er waren zaterdagmiddag en avond optreden en kinderen 

waren lekker los. De kinderen konden in de speeltuin spelen 

en ze waren aan het dansen en de band maakte muziek. 

En je kon drinken halen bij het Dorpshuis. Terwijl je lekker 

aan het eten en drinken was kon je genieten van lekkere 

muziek. 

 

Lot 

Dacks 

Timo 

Sijmen 

Thijs 

Foto’s: Redactie 
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Wat kun je doen tegen hoge energiekosten?  
Als je een variabel contract hebt of binnenkort de overstap moet maken van een vast naar een variabel 

contract, merk je dat in je portemonnee. De energieprijzen zijn sterk gestegen. Veel mensen betalen twee 

of drie keer zoveel als voorheen. De rijksoverheid doet daar wat aan door vanaf januari 2023 een 

prijsplafond in te stellen en zowel in de maand november als in de maand december iedereen een korting 

te geven van € 190,-. Maar wat kun je er ook zelf nog aan doen?  
 

Energietoeslag  
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag van in totaal 

€ 1.300,- die in twee termijnen wordt uitgekeerd. Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl/home/2. 

Mensen die bekend zijn bij de Regionale Sociale Dienst hebben de toeslag automatisch ontvangen. Heb 

je geen uitkering, maar wel een laag inkomen, dan kom je mogelijk voor energietoeslag in aanmerking. 

Het is de moeite waard om je daarover te laten informeren. Ook in 2023 wordt die toeslag uitgekeerd. 
 

Besparen 
Bijna iedereen kan besparen op elektriciteit en gas. Als je wilt weten hoe, kijk dan eens op de website 

www.omlaagdiemeter.nu. Daar vind je veel praktische tips. Vaak kun je wel 10 tot 15 procent besparen. 

Wil je inzicht in je energieverbruik dan is de website www.slimmemeterportal.nl handig. Je kunt er een 

gratis account aanmaken. Of kijk op de website van je eigen energiebedrijf of op je jaarafrekening. Daar 

kun je die gegevens vaak ook vinden.  
 

Beter inzicht in uw elektriciteitsverbruik? 
Oude koelkasten, diepvriezers en wasdrogers zijn vaak onzuinig en kun je beter 

vervangen door een nieuwe zuinige. Nog beter is je was buiten in de zon te drogen of 

de vriezer de deur uit te doen. Wil je weten of je echt energie slurpende apparaten hebt, 

dan is dat te meten door een metertje tussen het apparaat en het netwerk te plaatsen. 

De meters, die het verbruik van een apparaat bijhouden, kun je bij Austerlitz Duurzaam 

1 of 2 weken lenen. Als je dat wil, helpen we bij het meten. Belangstelling? Stuur een 

berichtje naar info@austerlitzduurzaam.nl. 
 

Klussers gezocht 
Soms kun je ook met eenvoudige maatregelen, zoals het 

aanbrengen van radiatorfolie op de muren achter de radiatoren, 

tochtstrips tussen raam- en deurkozijnen en oude lampen 

vervangen door ledlampen, ook besparen.  

Ben jij handig met dit soort klusjes en wil je zo je buurtgenoot - die 

dat niet zelf kan - blij maken met een lagere energierekening? 

Stuur dan een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl. Mensen 

die gebruik willen maken van deze service, kunnen zich ook 

melden via dit mailadres. Goed voor de sociale contacten in de 

buurt en voor het klimaat.  

 

 Ook het Repair Café is een activiteit van Austerlitz Duurzaam.  
Iedere 2e woensdag van de maand van 16.00-17.30 uur in het Dorpshuis.  

Foto’s en Afbeeldingen: Austerlitz Duurzaam 
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Austerlitz Duurzaam werkt hiervoor samen met Austerlitz Zorgt. Hoe die samenwerking precies gaat 

verlopen, is nog niet duidelijk, maar we zijn in gesprek. De leden van de werkgroep Austerlitz Duurzaam 

kunnen daar in hun buurt mogelijk een rol spelen. Jan Pereboom, Marinus Jan Veltman en Ton Melgers 

hebben versterking gekregen van Tim van Egmond, Tjeerd Gorter, Dave Dijkmans en Boy Hendriksen. 

Ida Sanders is helaas vertrokken uit het dorp en teruggekeerd naar Brabant. 
 

Je huis grondig aanpakken 
Grondig verduurzamen van je huis heeft niet alleen effect op het comfort, maar ook 

op je energierekening. Daarbij kun je denken aan het isoleren van muren, vloer, dak 

of zolder en het vervangen van je ramen door onder andere driedubbel glas. Wil je 

daarover een goed advies, ga dan eens naar de website www.mijngroenehuis.nu 

en kijkt onder ‘Isoleren’ bij ‘Heel Zeist isoleert’. Daar kun je een adviesgesprek 
aanvragen voor € 60, -. Je kunt hier ook een offerte voor het isoleren van muren, 

dak of vloer door een geselecteerd bedrijf aanvragen.  
 

Cadeaubon 
Alle huurders in de gemeente Zeist, dus ook in Austerlitz, hebben afgelopen jaar een bon van de 

Gemeente ontvangen om ter waarde van € 75,- bespaarmiddelen aan te schaffen. Maar 1 op de 5 

huurders heeft hier gebruik van gemaakt, dat is jammer. Huur je een huis en heb je de bon nodig, dan 

helpen we graag bij het opnieuw aanvragen van de cadeaubon en het uitkiezen van de materialen die in 

de woning kunnen worden toegepast. Stuur dan een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl.  
 

 

Op 29 oktober en 5 november kun je in heel Nederland verduurzaamde huizen bezoeken. Austerlitz 

Duurzaam organiseert op zaterdag 29 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur een duurzame huizenroute in 

Austerlitz. Ben jij van plan om je huis te verduurzamen en je energiekosten beheersbaar te maken, dan is 

deze dag wat voor jou. Je kunt op deze dag meerdere huizen bezoeken in Austerlitz. De bewoners geven 

graag tips en vertellen over de maatregelen, die zij hebben genomen. Van het installeren van een 

warmtepomp, het aanleggen van vloerverwarming, inductie koken tot aan betere isolatie. Zij helpen hun 

dorpsgenoten graag op weg. Daarnaast zullen er leden van Austerlitz Duurzaam aanwezig zijn om alle 

vragen over het verduurzamen van je huis te beantwoorden. Het programma zal binnenkort worden 

gedeeld op de dorpsapp. Het staat iedereen vrij om op elk moment aan te haken. Wil je dit programma 

graag persoonlijk ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar Tim van Egmond van Austerlitz 

Duurzaam, tel. 06 2217 1587. Dan stuurt hij deze naar je door. Zo werken we samen aan een duurzamer 

Austerlitz! Kijk voor meer informatie op www.duurzamehuizenroute.nl. 
 

Elektrische deelauto’s in Austerlitz 

Wil je je tweede auto de deur uitdoen, maar toch de flexibiliteit van een tweede auto hebben? Of wil je 

gewoon helemaal je eigen auto de deur uitdoen maar toch nog wel een auto dichtbij hebben? Er staan in 

Austerlitz drie elektrische deelauto’s van Mobigo.nl. Heb je belangstelling? Je kunt altijd een afspraak 

maken voor een proefrit.  

Daarnaast organiseren we op woensdag 28 december tussen 14.00 en 16.00 uur een Proefritevent. 

Ook dan heeft afspreken de voorkeur, maar je kunt ook gewoon langskomen op het Dorpsplein in 

Austerlitz. Tjeerd Gorter van Austerlitz Duurzaam is de contactpersoon.   

Mail naar tjeerd@splendid-life.nl. 
Ton Melgers 

Afbeeldingen: Austerlitz Duurzaam 
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Wat een zomer hebben we gehad… het Dorpshuis bruiste van de 
activiteiten! Van een open koorrepetitie van Cantiamo tot lasergamen 

in de gymzaal. En van een feestelijke editie van Austerlitz Eet tot een 

jeugdtoernooi van de Damvereniging. Kortom: het waren zeer 

feestelijke weken. 
 

Het Kampement in juli was dit jaar zeer geslaagd. Zoals eerder 

geschreven deden er 14 teams mee en die zijn stuk voor stuk tot het 

gaatje gegaan om de winst te behalen. De eerste prijs ging uiteindelijk 

naar het team ‘Battle of the Blocks’ oftewel: Ter land, Ter zee, ’t Loo. Zij 
wonnen een bon om te gaan karten. Een eervolle vermelding voor het 

team met de mooiste joker: ‘Derde helft’!  
 

Onlangs startte het traditionele wandelweekend vanuit het Dorpshuis. 

Enthousiaste wandelaars haalden één van de mooie routes op en 

konden vervolgens op pad. Uiteraard was er ook gelegenheid voor een 

kopje koffie, thee en een verse lunch. Voorlopig is het in en rondom het 

Dorpshuis nog lang niet uitgebruist, er staan alweer een hoop mooie 

nieuwe activiteiten op de planning. Uiteraard zien we u dan graag weer! 
 

Bij het Dorpshuis werden de verenigingen, spontane gasten en 

uiteraard andere dorpsgenoten weer van harte welkom geheten. De 

bekende gezichten van Adri, Jantine en Gabriel werden versterkt met 

een team van twee nieuwe enthousiaste medewerkers: Patricia en 

Thea. Beide dames zijn bekende gezichten in het dorp en een aanwinst 

voor het team. Tezamen hebben zij er een mooie zomer van gemaakt, 

waarbij het vernieuwde terras ook zeer goed gebruikt werd.  

 

Even voorstellen 
 

Thea Landman werkt sinds juni parttime in het Dorpshuis. Zij woont 

alweer twintig jaar aan de Oude Postweg. Ze is één van de 

invalkrachten. Thea heeft in de zorg gewerkt bij de Warande in Zeist. 

Ze heeft Adri laten weten, dat ze vanaf de zomer ingezet kon worden. 
 

Toby Dissel werkt sinds 2019 in het Dorpshuis op de dinsdagavond. 

Hij is student Sociale Geografie en Planologie in Utrecht. Hij zit in het 

derde en laatste jaar. Hij woont bij zijn ouders in Austerlitz en uiteraard 

is hij op zoek naar een eigen stek. Voor velen in hij een vast gezicht op 

de dinsdagavond. Dan wordt er gebridged.  
 

Patricia Meeten is opgegroeid in Austerlitz. Zij woont ook al heel lang 

aan de Oude Postweg, nadat ze o.a. in Australië gewerkt heeft. Daar 

heeft ze Lans, haar vriend, leren kennen. Na een ziekteperiode en de 

Coronatijd is Patricia blij om een nieuwe, vaste stek gevonden te 

hebben in het Dorpshuis.  

 

Charlaine Goudriaan, bestuurslid 

Redactie 
Foto’s: Dorpshuis Hart van Austerlitz & Redactie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 3 oktober jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis 
het kunstwerk, waarmee de verbondenheid in Zeist en in de kernen verbeeld wordt, 
overgedragen aan de bevolking. De kunstenaresse Isabelle Ferrand geeft de 
diversiteit en de verbondenheid weer in de talen, die in de gemeente worden 
gesproken. Onderaan het kleed hangen allerlei medailles met de beeltenis van 
kenmerkende zaken uit de kernen. De medailles zijn op verschillende wijzen tot stand 
gekomen. Het geheel geeft een fleurig en levendig beeld. Ook Austerlitz komt 
uitgebreid aan bod met twaalf karakteristieke zaken. Als u een keer in het 
gemeentehuis bent, neem dan de tijd om het wandkleed in alle glorie te bekijken. Op 
weg naar het nieuwe paspoort komt u erlangs. Het is echt de moeite waard. 
 

het Lokaal, ons eerste dorpshuis, geschonken door familie De Beaufort. 

Daarna is het gebouw in gebruik geweest als RK-Kerk, was het in 2019-2020 weer 
even Dorpshuis en nu wacht het op een nieuwe bestemming.  
 

 een foto van Rutger Loenen. Om hem te eren voor het werk dat hij heeft 

gedaan om de geschiedenis van Austerlitz helder te krijgen, is een weg naar hem 
genoemd. Lokaal Austerlitz zet zijn werk voort.  
 

 de Muziektent, een markant punt op het Dorpsplein.  
 

 een zegel van de coöperatie Austerlitz Zorgt, opgericht in 2012.  
 

 een weergave van het Frans Bataafse kamp, de oorsprong van het dorp 

Austerlitz en de Pyramide.  
 

 een foto van generaal August de Marmont, de grote leider van het leger. 

Ook naar hem is een weg genoemd.  
 

 een foto van Dirkje van Barneveld, ze was de baakster (vroedvrouw) van 

Austerlitz. Er zijn nog diverse dorpsbewoners die deze vrouw hebben meegemaakt. 
Ook naar haar is een weg vernoemd.  
 

 een ander markant punt op het Dorpsplein: de oude waterpomp. 

Onmisbaar in de tijd dat er nog niet overal waterleiding was. 
 

 een foto van Dirk van Nieuwenhuizen, journalist en gemeenteraadslid en 

eveneens naamgever voor een weg.  
 

 zegel van de Gouverneur van Austerlitz, Etienne de Pineda. Behalve de 

naamgever van een weg is er ook een huis op de Gramserweg naar hem vernoemd.  
 

 een foto van juffrouw Annie de Beaufort. Zij kwam altijd op de fiets vanaf 

Huize Molenbos in Zeist naar Austerlitz om de huur op te halen. Een bekende 
verschijning, voortlevend in de herinnering van oudere dorpsbewoners.  
 

 het Beauforthuis, eerst boerderij ‘Heidenoord’, toen landbouwschool, 

vervolgens Nederlands Hervormde kerk en nu cultuurpodium. 

 

 

Gelukkig zijn er weer veel activiteiten mogelijk, niet alleen ‘achter de schermen’, maar ook ervoor. Stichting 
Lokaal Austerlitz kan laten zien wat er in de omgeving gevonden en de moeite waard is om bewaard en 

getoond te worden. Tijdens de feestweek en de open monumentendag heeft u dat wel gemerkt 

Foto’s: Lokaal Austerlitz 
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In de vorige Prikkel is al gemeld dat er gedenksteentjes WOII zullen komen. Het gaat er nu echt van komen 
in de komende maanden. Deze gedenkstenen zullen onthuld worden bij Traaijweg 2 en Wallenberg 3. Dit is 
tot stand gekomen door een samenwerking van het Geheugen van Zeist, het 4 en 5 mei Comité Zeist en 
Stichting Lokaal Austerlitz. Samen met betrokken nabestaanden zal Wethouder Walter van Dijk de onthulling 
verrichten. Voorafgaand wordt een korte bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis. Datum en de tijd zijn 
nu nog niet bekend, maar zullen op sociale media bekend gemaakt worden. 
 

De Traaijweg heeft twee verhalen. Tot halverwege 1942 werd het pand bewoond door Jeannette en Leonora 
Kuijt. Beide Joodse vrouwen zijn gedeporteerd naar Sobibór, waar zij op 26 maart 1943 om het leven zijn 
gebracht. Jeannette werd 53, Leonora 61 jaar. Daarna werd het pand bewoond door de familie Faber. Albert 
Faber infiltreerde in het Duitse leger om zo informatie te verzamelen voor de geallieerden. Hij was tevens 
betrokken bij het laten ontsporen van treinen en aanvallen op konvooien. Op 26 november 1944 is hij 
gearresteerd en op 17 december 1944 gefusilleerd. Hij liet een vrouw en vijf kinderen achter. 
 

Op het Landgoed Wallenberg lagen midden in het bos drie huisjes. In één van de huisjes woonde de Joodse 
familie Löwenthal. Op 21 januari 1944 wordt het gezin gearresteerd. Gerd Löwenthal overlijdt op 32-jarige 
leeftijd in Midden-Europa. Zijn vrouw Diena wordt samen met hun twee kinderen omgebracht in Auschwitz 
op 11 februari 1944. Diena werd 31 jaar, de zoontjes Eric en Ralph slecht drie en één jaar. 
 

Deze gedenksteentjes worden onthuld in een serie stenen, die herinneren aan verzetsstrijders, 
holocaustslachtoffers, onderduikers en plekken of gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog in Zeist, 
Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin hebben plaatsgevonden. 
 
 

 
Het is altijd leuk om een gerichte wandeling door een dorp, stad of een bos te maken. Met QR-codes is het 
mogelijk op interessante plekken meer van de betreffende plaats te weten te komen. Zo is het ook mogelijk 
op de telefoon niet alleen de route, maar ook tussendoor specifieke informatie op te vragen. Op dit moment 
is er al één audiotour klaar, een route door ons dorp. Informatie over deze route is bij het Dorpshuis en bij 
Ouwekamp verkrijgbaar. De wandeling rondom het dorp is bijna klaar. Binnenkort kan nog een derde 
wandelroute in gebruik genomen worden, de wandeling naar Wallenberg. We laten u weten wanneer deze 
wandeling gereed is, dan kunt u hem een keertje lopen wellicht. Alle routes starten op het Dorpsplein. 
 

 
In de foyer van het Dorpshuis staan nog de vitrines van Stichting Zilverkamer Zeist. Door het bestuur van 
Zilverkamer zal nog een lezing georganiseerd gaan worden, met daaraan gekoppeld een beoordeling van 
eigen zilverwerk. Zodra de datum hiervan bekend is, zal dit gecommuniceerd worden in het dorp. 
 
 
Voor dit jaar hopen we nog een najaar lezing te organiseren. Natuurlijk informeren we u op tijd over 
onderwerp, plaats en tijd. Houd alle informatiemogelijkheden in de gaten. Een aantal mensen is bezig de 
beeldbank met fotomateriaal operationeel te maken, als dat gelukt is, zijn de platen toegankelijk voor 
iedereen. Het is een hele klus, het resultaat is verrassend. 
 
Wij blijven geïnteresseerd in oude foto’s, specifieke voorwerpen en mooie verhalen! 

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

www.lokaalausterlitz.nl  

hansenwilnijman@planet.nl 

Tel. 0343-493106 

Foto: Lokaal Austerlitz 
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Austerlitz’ Belang 

De Verkeerscommissie communiceert regelmatig met de verkeersspecialist van de gemeente 
Zeist over de verkeerstechnische plannen en verbeterpunten die de Gemeente aandraagt en die 
de Verkeerscommissie zelf inbrengt.  
Veel bewoners nemen zelf contact op met de Gemeente over verkeerstechnische knelpunten. 
Vaak met succes en snel resultaat. Als u dat per mail doet, zet dan even de Verkeerscommissie 
in de CC, dan houden wij de vinger aan de pols om te zorgen dat u een reactie krijgt van de 
Gemeente. Ook zijn we 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.  
Ons mailadres is: verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl. 
 

Marinus Jan Veltman 

Ook verkeersveiligheid begint bij jezelf. 
Niet iedereen weet dat je heel gemakkelijk via 

de website van de gemeente Zeist een melding 

kunt doen.  

Ga naar www.zeist.nl en klik op: Gemeente, 

bestuur en organisatie > Melding openbare 

ruimte en overlast. Je kunt het formulier ook 

vinden door te zoeken op ‘melding openbare 
ruimte’. Vul het formulier in en geef aan of je een 

terugkoppeling van je melding wilt of niet.  

Je kan je melding ook telefonisch doorgeven via 

tel. 14030. 
 

Mijn ervaring met twee meldingen is dat de 

Gemeente het binnen 24 uur oplost mits het een 

gevaarlijke situatie betreft. In mijn geval betrof 

het een gat naast een putdeksel in 2021 en heel 

recentelijk een half omgewaaide boom op het 

fietspad. Dus niet denken dat een ander het wel 

oplost, want dan gebeurt er weinig!  

Chapeau voor de gemeente Zeist! 

 

Michael Lutje Wooldrik 
Foto’s: Verkeerscommissie & Michael Lutje Wooldrik 
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Van 27 augustus tot en met 3 september vierden we de feestweek ter ere van het 75-jarig bestaan 

van Austerlitz’ Belang. Eigenlijk is het inmiddels al 77 jaar, maar door Corona konden we het niet 
eerder vieren. Het idee van Austerlitz’ Belang was om een feest te organiseren van het dorp voor 

het dorp, waarbij de lokale verenigingen, ondernemers en Austerlitzsers een hoofdrol spelen. 

Door de komst van de vele nieuwe bewoners vonden we een soort introductieweek wel passend. 

Of dat gelukt is, laten we aan de lezer. Maar voor wie het gemist heeft, dit was er allemaal te 

beleven. 
 

Zaterdag begon de feestweek met de Dorpskwis. Ongeveer honderd deelnemers deden mee 

voor de wisselbeker! De vragen waren pittig, de opdrachten uitgebreid en het was een hele klus 

om het op tijd klaar te krijgen. Dankzij twee sponsors – Ouwekamp ons Eetcafé en Vigola 

Delicatessen uit Driebergen-Rijssenburg – hadden we leuke prijzen te verdelen. Team Kweetniet 

won! Waarschijnlijk gaat dit evenement volgend jaar een vervolg krijgen.  
 

Zondagmorgen was er een speciale kerkdienst in het Beauforthuis, de oude Hervormde kerk aan 

de Woudenbergseweg. Vanaf zondag was de expositie over ‘75 jaar kerk in Austerlitz’ geopend 

in De Hoeksteen en in het Beauforthuis. Deze expositie bleef de hele feestweek te bezichtigen. 

En ‘s middag kon men bordspellen spelen bij Ouwekamp ons eetcafé.  
 

Maandag waren er diverse activiteiten van Austerlitz Zorgt, was het open avond bij de Austerlitzse 

Vogelvrienden en een open koorrepetitie van Cantiamo. We hebben gehoord dat ze nog mannen 

zoeken! 
 

Dinsdagavond kon men meedoen met een les XCO-buitensport en binnen werd er door 

Dansschool Salsera een basiscursus Bachata gegeven, een Dominicaanse dans. Beide 

activiteiten werden goed bezocht! 
 

Woensdag was er een middag vullend programma bij de Ouderensoos in De Hoeksteen en eten 

met Austerlitz Zorgt. Bij de maaltijd schoven ruim 60 personen aan. Gevolgd door een 

volksdansdemonstratie in de muziektent. Dit zag er zeer goed uit! Ook kon je met een levensgroot 

schaakspel spelen en enkele potjes tegen elkaar doen bij schaakvereniging Marengo. 
 

Donderdag was er een inloopdag van basisschool De Pirapoleon en 's avonds was er de 

mogelijkheid om te sporten bij SV Austerlitz. Vooral de padellessen waren populair! Het 

zomeravondconcert van Fanfarecorps Erica in de muziektent werd ook goed bezocht. 
 

Voor de vrijdagavond werd de gymzaal omgebouwd tot verduisterde obstacle course en werd er 

gelazergamed. We hadden niet verwacht dat dit zo populair zou zijn! Zo’n 75 kinderen deden 
mee. Het was zo populair dat we er de volgende dag nog een korte herhaling van hebben 

gemaakt voor de iets jongere kinderen. 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 

43 

 

 

  

 

 

Voor zaterdag 3 september was het programma het meest uitgebreid. In de ochtend kon met 

Walter gesport worden in zijn bootcamp les. Daarna was er een kinderspeelochtend met 

luchtkussens op het terrein van SV Austerlitz. Er was een markt op het Dorpsplein met kramen 

van lokale kunstenaars, diverse verenigingen en enkele ondernemers. Ook kon men volledig 

losgaan met graffiti op de drie sloopauto's, die firma Kooij ons ter beschikking had gesteld. Er 

waren vele leuke activiteiten. Zo kon er gedamd worden, apparaten gerepareerd, kennis over de 

historie van ons dorp worden opgedaan, er waren diverse rondleidingen en er kon 

gemountainbiked worden. De Meisjesclub zorgde voor vertier voor de kinderen.  

 

Aan het einde van de middag zorgden Ouwekamp en Bram’s Pannenkoeken voor het eten, terwijl 
het Dorpshuis de bar buiten had gezet. Vanaf 19.00 uur begonnen de optredens. Onze jonge 

Lars zong en begeleide zichzelf met zijn gitaar, Pyramid knalde van de energie en het optreden 

van oude bekende Muck was de prachtige finisher van de avond. Het was een heerlijke warme 

zomeravond en er waren honderden mensen aanwezig. De sfeer was echt super en iedereen 

leek het geweldig naar zijn zin te hebben! 

 

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de feestweek. Het was echt super om te zien wat 

voor bruisend dorp we hebben en dat er zo veel te doen is. Goede integratie van de nieuwe 

bewoners is belangrijk en we hopen dat dit er een steentje aan heeft bijgedragen.  

 

Austerlitz’ Belang bedankt alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die gekomen is. Ze zijn zeer 
tevreden over het resultaat en we beraden ons op een passend vervolg. Misschien als we 80 jaar 

oud zijn weer een feestje.…? 

 

 

 

  

 

Thomas Wagner, Elizabeth Meerkerk,  

Hester van Storsbergen en Chris de Bruijn 
 

Foto gemaakt door Carol Dohmen voor De Nieuwsbode van 31 augustus 2022 
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Op 31 augustus mochten wij in het kader van 

de festiviteiten van het 75-jarig bestaan van 

Austerlitz’ Belang ons ook als piepjonge 
schaakclub presenteren. We zijn in 2021 nog 

tijdens de Coronatijd opgericht en zijn toen met 

ongeveer tien leden gestart. 
 

We hebben de beschikking over een heel groot 

openlucht schaakbord met schaakstukken. Al 

binnen vijf minuten nadat we het op die 

prachtige zomeravond op het Dorpsplein 

hadden neergelegd, liep het storm. Moeders 

met hun zoons, vaders met hun dochters en 

actieve leden van Marengo mengden zich in de 

spannende partijen, die in de openlucht op het 

bord van drie bij drie werden gespeeld met 50 

centimeter hoge schaakstukken. Het was zo’n 
succes, dat enige uren later bij het licht van de 

lantaarnpalen de laatste partij werd afgerond. 

Zwart won! Toen we de schaakstukken op het 

Dorpsplein opruimden, waren er op het terras 

van Ouwekamp - verlicht met kaarslicht - nog 

steeds jongeren en ouderen het mooie spel 

aan het spelen. Wat een enthousiasme voor 

deze mooie denksport! 
 

Wij zijn heel blij dat nu ook jonge deelnemers 

de weg naar Marengo gevonden hebben. 

Iedere woensdagavond spelen wij vanaf 19.30 

uur schaak in Ouwekamp, ons eetcafé. En als 

de belangstelling zo groot blijft als nu de eerste 

maand - nadat we weer van start gingen op 

1 september - dan zullen we ook gaan zoeken 

naar iemand die ons les kan geven om ons 

niveau nog verder omhoog te brengen. 
 

Interesse gewekt? Neem dan contact op met 

Jan Snijders of Charles Laurey (06-11645012).  

Zij kunnen je alles vertellen wat je op schaak-

gebied in Austerlitz wilt weten! 

 Jan Snijders 
snijd188@planet.nl  

Foto’s: Schaakclub Marengo 
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Najaarsconcert 
Onze vereniging is weer volop aan de gang. 

Momenteel zijn wij druk aan het repeteren voor ons 

concert van 12 november: Brel & Brass.  

Voor de pauze speelt Erica haar eigen repertoire. Na 

de pauze geven wij een spectaculair concert samen 

met Micheline Van Hautem, een Vlaamse zangeres die 

chansons van Jacques Brel voor u gaat zingen. 

Wellicht kent u er een aantal zoals ‘Amsterdam’, 
Bruxelles’ en ‘Ne me quitte pas’ dat overigens in de 
Zuid-Afrikaanse versie gezongen zal worden. Als extra 

gast is ook bastrombonist Jos Jansen aanwezig, die 

meespeelt bij de chansons, maar ook voor de pauze 

twee nummers alleen met Erica ten gehore brengt. Het 

belooft een mooie muzikale avond te worden. Wij 

hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
 

Onze donateurs hebben voor dit concert een 

uitnodiging ontvangen, want wij moeten voor deze 

avond toegangskaarten verkopen. Er kunnen niet meer 

dan 200 toeschouwers in de zaal en we verwachten 

van buiten Austerlitz ook enige aanloop, Micheline 

maakt op haar social-media ook reclame voor ons 

concert. Onze donateurs geven wij daarom voorrang, 

wij waarderen heel erg hun jaarlijkse steun en zouden 

het jammer vinden als zij geen toegangskaart hebben. 

Inmiddels zijn er al aardig wat kaarten besteld en we 

verwachten dat alle kaarten verkocht gaan worden. We 

hebben geen idee of er bij het verschijnen van deze 

Prikkel nog kaarten beschikbaar zijn.  
 

Wilt u naar ons concert? Stuur dan een e-mail naar 

erica-tickets@outlook.com en dan hoort u of er nog 

kaarten beschikbaar zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan 

kunt u, indien gewenst, op de wachtlijst gezet worden. 

Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

Tickets kosten € 10,- per persoon, kinderen t/m 13 jaar 

betalen € 5,-. 
 

Blaasfestival 
Na twee jaar stilte was daar dan toch weer ons Blaas-

festival, dit jaar voor de 30e keer georganiseerd. Helaas 

was het zondag 18 september slecht weer, daardoor 

moesten we naar binnen. Gelukkig kan dit in ons 

Dorpshuis! Acht orkesten hadden zich aangemeld en 

zij vulden de middag met afwisselende muziekstijlen. 

Er waren drie Big Bands, drie Dweilbands en twee 

Egerländer kapellen. Het was weer ouderwets 

genieten.  
 

Ook waren er voldoende spullen ingeleverd voor de 

rommelmarkt en is er aardig wat verkocht. Dit jaar 

verzorgde het Dorpshuis de broodjes en die werden 

gretig afgenomen. Al met al kijken wij terug naar een 

geslaagd en gezellig festival, fijn dat het dit jaar wel kon 

doorgaan! Volgend jaar hopen we het weer buiten te 

kunnen organiseren. 

 
Afbeelding & foto’s: Erica / Blaaskapel De Heikneuter 
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Op zondag 8 januari hopen wij ons Nieuwjaarsconcert te 

kunnen houden in het Dorpshuis. Alles hangt natuurlijk af van de 

dan geldende coronamaatregelen. Wij zouden het erg leuk vinden 

om dit na drie jaar afwezigheid weer op te kunnen pakken. Mocht 

het door kunnen gaan, dan brengen we u tijdig via een flyer en 

onze Facebookpagina op de hoogte. 
 

Dit jaar is er ook treurig nieuws, twee ereleden zijn ons ontvallen. 

Op 26 juli overleed op 89-jarige leeftijd Ruth Verhoef. In 2018 nam 

hij afscheid als lid, hij was 43 jaar slagwerker bij Erica. Ruth heeft 

een aantal jaar op de D.J. van Nieuwenhuizenweg in Austerlitz 

gewoond en raakte bevriend met Jan van de Brug die hem lid 

maakte van Erica. De familie Verhoef verliet Austerlitz 44 jaar 

geleden, maar Ruth bleef actief lid van Erica, hij is zelfs voorzitter 

geweest. Zijn zoon Ajan is nog altijd lid, inmiddels al 50 jaar! 

Op 3 oktober overleed op 90-jarige leeftijd Teus van de Brug. In 

2019 stopte hij, na 61 jaar Bugelist geweest te zijn. Ook hij heeft 

jarenlang op de D.J. van Nieuwenhuizenweg gewoond, maar 

woonde sinds de opening van Hart van Austerlitz in één van de 

appartementen. Zo kon hij vanaf zijn balkon genieten van de Erica 

optredens in de Muziektent. Ome Teus is altijd erg betrokken 

geweest bij de vereniging en is vele jaren secretaris geweest. 

Zelfs na zijn aftreden als bestuurslid dacht hij mee met het 

bestuur. Zijn dochter Maartje is inmiddels 29 jaar lid en speelt ook 

op de bugel. Zij zaten vlak bij elkaar in het orkest. 

Wij hebben mooie herinneringen aan beide ereleden!  

Het is mooi om te zien dat een hobby van een ouder overgaat in de zoon of dochter, binnen Erica zijn hier 

genoeg voorbeelden van. Maar ook broers, zussen, ooms en tantes kunnen dezelfde muzikale hobby 

hebben en zelfs partners zijn samen lid. Sommige relaties zijn zelfs binnen Erica ontstaan! Onze dirigent 

spant de kroon, zijn vader én moeder zijn lid van Erica! Ook al heb je geen familielid bij de vereniging, Erica 

voelt als één grote familie en dat maakt het zo’n fijne vereniging om lid van te zijn. 
 

Sinds juni hebben wij een jeugdlid erbij: Berend Hoff, 13 jaar. Hij woont in Zeist en hij heeft al 5 jaar 

muziekles. Hij speelt trompet en vindt het erg leuk om lid van Erica te zijn. Als we één van zijn favoriete 

nummers gaan repeteren roept hij spontaan ‘yes’. Hij is een aanwinst voor ons orkest. Zou ontzettend leuk 
zijn, zeker voor Berend, als we meer jeugdleden zouden hebben.  

Dus… vind je het leuk om muziek te maken op een blaasinstrument? Kom dan eens vrijblijvend kijken en 
informeer naar de mogelijkheden. Een instrument kan via de vereniging geregeld worden. Wij repeteren 

elke donderdag in het Dorpshuis van 19.30-22.00 uur. Na de herfstvakantie gaat het KunstenHuisIdea 

(muziekschool) starten met muzieklessen in het Dorpshuis.  
 

Na het muziekproject, dat wij dit voorjaar in samenwerking met het KunstenHuisIdea op school hebben 

gedaan zijn er een aantal kinderen die lessen willen gaan volgen. Vanaf groep 4 is iedereen van harte 

welkom op deze lessen op blaasinstrumenten (trompet, bugel, trombone, bariton).  

Voor meer informatie en aanmelden kun je kijken op de website van het KunstenHuisIdea 

https://kunstenhuis.nl/blazersklas-austerlitz/ of stuur een e-mail naar antjevandebrug@ziggo.nl. 
 

Op 12 oktober mochten we de cheque van de Rabobank ClubSupport actie 

in ontvangst nemen. Wij hebben het mooie bedrag van € 408,82 toebedeeld 
gekregen voor het nieuwe podium, dat inmiddels in bestelling is.  

Hartelijk dank als u op ons gestemd heeft! 

 

Met muzikale groet, 

 

Teus van de Brug 

Ruth Verhoef 

www.fanfarecorpserica.nl 
mailnaar@fanfarecorpserica.nl 

Antje van de Brug 
en Hanneke Phielix 

Foto’s: Erica & Redactie 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

29-okt Duurzame Huizenroute Austerlitz Dorp 10.00-16.00 uur  Austerlitz Duurzaam 

6-nov Kom-in-de-kring: Lampionnen maken voor St. Maarten De Hoeksteen 15.30 uur De Hoeksteen 

9-nov Repair Café Dorpshuis 16.00-17.30 uur Austerlitz Duurzaam 

11-nov Sint Maarten Meer informatie volgt via flyer De Hoeksteen 

12-nov Brel & Brass concert Dorpshuis 20.15 uur € 10,- Fanfarecorps Erica 

19-nov Intocht Sinterklaas Meer informatie volgt via flyer Austerlitz' Belang 

9-dec Lezing over Burgerkracht in Austerlitz Dorpshuis n.n.t.b. Austerlitz Zorgt 

11-dec Winterwandeling: Landgoed Noordhout Dorpsplein 10.00 uur € 2,50 Gilde Zeist 

11-dec Austerlitz Zorgt bijeenkomst 10-jarig jubileum Dorpshuis n.n.t.b. Austerlitz Zorgt 

11-dec Kerst-Doe-Markt De Hoeksteen 13.30-16.00 uur Meisjesclub/De Hoeksteen 

14-dec Repair Café Dorpshuis 16.00-17.30 uur Austerlitz Duurzaam 

28-dec Proefritevent Electrische Deelauto's Austerlitz Dorpsplein 14.00-16.00 uur Austerlitz Duurzaam 

8-jan Winterwandeling: Landgoed Den Treek-Henschoten Dorpsplein 10.00 uur € 2,50 Gilde Zeist 

8-jan Nieuwjaarsconcert Erica Dorpshuis 11.30 uur Fanfarecorps Erica 

11-jan Repair Café Dorpshuis 16.00-17.30 uur Austerlitz Duurzaam 

27-jan Deadline Prikkel 2023-1 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

12-feb Winterwandeling: Landgoed Bornia-Heidestein Dorpsplein 10.00 uur € 2,50 Gilde Zeist 

12-mrt Winterwandeling: Staatsbosbeheer & Bosmuseum Dorpsplein 10.00 uur € 2,50 Gilde Zeist 

1-apr The Crucifixion van John Stainer Maartenskerk Doorn Cantiamo 

15-apr Voorjaarsconcert Dorpshuis Fanfarecorps Erica 

    

Terugkerende activiteiten: 

maandag Wandelgroep  Dorpsplein 11.30 uur Dorpsondersteuner 

maandag Austerlitz Creatief & koffiemiddag Dorpshuis 13.30-16.00 uur Austerlitz Zorgt 

maandag Meisjesclub Dorpshuis 18.45-19.45 uur Meisjesclub Austerlitz 

maandag Zangrepetitie Cantiamo Dorpshuis 20.00-22.00 uur Cantiamo, gemengd koor 

maandag Gymnastiek/meer bewegen Dorpshuis 10.00-11.00 uur Austerlitz Zorgt 

maandag Volleybal Dorpshuis 's avonds Volleybalvereniging 

dinsdag Bridge Dorpshuis 19.30-22.30 uur Bridgeclub Austerlitz 

dinsdag Dammen  Dorpshuis 's avonds Damclub Austerlitz 

woensdag Schaken in Ouwekamp, ons eetcafé Ouwekamp 19.30-22.00 uur Schaakclub Marengo 

woensdag 2e woensdag v/d maand: Repair Café Dorpshuis 16.00-17.30 uur Austerlitz Duurzaam 

woensdag Snackdag Dorpshuis (bestellen via 0343-491376) Dorpshuis tot 19.00 uur Dorpshuis HvA 

woensdag Biljarten Dorpshuis 's avonds Biljartclub 

woe/don Badminton Dorpshuis 's avonds Badmintonclub WIK 

donderdag Gymnastiek/meer bewegen: rollatergymgroep Dorpshuis 10.45 uur Austerlitz Zorgt 

donderdag Muziekrepetitie Erica Dorpshuis 19.30-22.00 uur Fanfarecorps Erica 

vrijdag Snackdag Dorpshuis (bestellen via 0343-491376) Dorpshuis tot 19.00 uur Dorpshuis HvA 

zondag Kerkdienst Protestantse Gemeente  De Hoeksteen 10.00-11.00 uur PG De Hoeksteen 

Alle activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen! 

Handige links voor meer informatie: 
www.dorpshuis-austerlitz.nl/verenigingen/ 
www.austerlitzzorgt.nl 
www.hoeksteen-austerlitz.nl 

Mist er een activiteit? Geef dit dan 
voor de volgende Prikkel door via: 
De.prikkel@austerlitzbelang.nl 
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Van de boeken in de boekenkast wordt veel gebruik gemaakt 
om lekker te lezen. Dat is niet nieuw, het is wel heel goed, dat 
we een dergelijke voorziening hebben in Austerlitz.   
 

Wat goed gaat: Wij krijgen steeds weer nieuwe boeken. Men 
geeft ze bij ons thuis af en dat is prettig. Het is dan voor ons 
makkelijker om de boeken in te voegen in de kast. Boeken die 
we dubbel krijgen gaan óf naar de rommelmarkt van het 
Blaasfestival óf naar de Kringloopwinkel.  
 

Wat óók goed gaat: Er komen weer nieuwe puzzels bij. Via 
dezelfde weg als de nieuwe boeken, natuurlijk. Heerlijk om, als 
we niet naar buiten kunnen of willen, lekker te gaan puzzelen. 
 

Als u boeken of puzzels heeft voor de boekenkast, dan graag 
contact opnemen met: 
 

 

Joke van Ooik  0343-491183  

Marja Kuiper  06-23162723 
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COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 
 

Secretaris – VACATURE 
 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  
 

Chris de Bruijn 

Hubertweg 31, 3711 CE 
 

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: 27 januari 2023 

verschijningsdatum rond 11 februari 

 

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 1809 6433 

 

Verdachte situatie of hulp nodig? Spoedeisend? 

Politie: 0900 8844   /   Brandweer: 0900 0904 Bel 112 

 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

Foto: Redactie 
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