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Crisistijd 

Het 2de nummer van de Prikkel in 2020 en we zitten inmiddels volop in de coronacrisis, waardoor we 

allemaal gedwongen worden om ons leven aan te passen en te wennen aan het “nieuwe normaal”. Wat 

dat dan ook wezen mag. Vanaf ongeveer half maart zitten we in de intelligente Lockdown en wordt 

iedereen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de deur uit te gaan als het echt nodig is. 

Het doet me goed om dan te zien dat een klein dorp als Austerlitz doet waar het sterk in is en er binnen 

no time allerlei initiatieven ontstaan om elkaar erdoorheen te helpen, te ondersteunen en bij te staan 

waar dat nodig is. Er wordt eten rondgebracht, boodschappen gedaan, boeken uitgeleend via het 

uitleenhuisje en nog vele andere zaken die misschien wat minder zichtbaar zijn maar zeker niet minder 

gewaardeerd worden. Vanaf deze plaats dan ook een groot compliment voor alle dorpsbewoners, 

samen komen we door de crisis heen. 

Heel langzaamaan beginnen de regels weer wat losser te worden en mogen we wat meer doen, maar 

het is nog steeds noodzaak om voorzichtig te zijn. Zeker nu het weer wat mooier gaat worden, zullen we 

sneller geneigd zijn om er op uit te gaan of samen te komen op allerlei plaatsen. Begrijpelijk, maar laten 

we ons vooral wel aan de regels houden die door het RIVM en de overheid zijn opgesteld.  

Ook zijn de eerste toeristen, wandelaars en fietsers alweer gesignaleerd in het dorp, het begint dus 

langzaamaan weer wat drukker te worden. 

Een korte terugblik naar 4 maart 2020, de datum waarop de jaarlijkse 

ALV van Austerlitz’ Belang werd gehouden, ditmaal in het Lokaal aan 

de Oude Postweg. De ruimte zat goed vol, er was volop 

belangstelling, ook vanuit de nieuwbouw in het dorp. Ons ledenaantal 

zit ruim boven de 500 leden en we hopen dat daar nog veel mensen 

bij komen. Het 500ste lid was ook aanwezig en werd in het zonnetje 

gezet en toegesproken door Gerard Marlet.  

 

Margreet Muller is toegetreden tot het bestuur en ik ben zelf benoemd 

tot voorzitter. Voor zover ik dat nog niet gedaan heb, wil ik iedereen 

hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Op 10 november 2020 zal Austerlitz’ Belang 75 jaar bestaan, een 

gelegenheid die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Omdat het Hart van Austerlitz ongeveer in dezelfde periode geopend 

zal worden, is besloten dat we vanaf 7 november een feestweek 

zullen organiseren, waarbij het jubileum van Austerlitz’ Belang een 

onderdeel zal vormen. De organisatie is inmiddels in volle gang en we 

hopen natuurlijk dat de corona geen roet in het eten gooit.  

Foto: Jetty Vegter 
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Ter gelegenheid van het jubileum heeft Austerlitz’ Belang het 

kunstwerk, dat straks prominent in het Hart van Austerlitz 

zichtbaar zal zijn, onder haar vleugels genomen. AB betaalt 

een groot deel van de kosten van dit kunstwerk en zal ervoor 

zorgen dat de rest van de bijdrage, die Austerlitz hieraan moet 

meebetalen, gerealiseerd wordt. Het kunstwerk zal door het 

bestuur van Austerlitz’ Belang tijdens de opening van Hart van 

Austerlitz aangeboden worden aan het dorp. 

Zie ook het artikel van Wim Oerlemans op pagina 14. 

Het Hart van Austerlitz nadert gereedheid en daarmee is weer 

een hoofdstuk in de dorpsgeschiedenis afgesloten. Een uniek 

samenkomen van Dorpshuis, school en diverse verenigingen, 

aangevuld met een aantal huur- en koopwoningen zorgen 

voor een mooi nieuw hart in ons dorp. De verkoop en verhuur 

is inmiddels van start gegaan en verloopt bijzonder succesvol. 

Een aantal van de woningen zijn aangewezen als zorgwoning, 

waardoor vooral onze oudere inwoners langer in het dorp 

kunnen blijven wonen. Een veelgehoorde wens van deze 

doelgroep. 

Vanwege de coronacrisis zijn een flink aantal activiteiten niet doorgegaan, denk bijvoorbeeld aan de 

Palmpasenoptocht en de viering van Koningsdag op het Dorpsplein. Jammer, maar onder de 

omstandigheden helaas noodzakelijk. Gelukkig konden we wel de vlag laten wapperen op Koningsdag 

en Bevrijdingsdag. Dit jaar was er voor 4 mei een aangepast vlaggenprotocol vanwege het feit dat het dit 

jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd. Een feit dat nog de rest van dit jaar op allerlei 

manieren in het land herdacht en onder de aandacht gebracht zal wordt. 

Austerlitz’ Belang is ook gevraagd door Staatsbosbeheer om mee te denken met het opstellen van de 

nieuwe plannen voor de komende periode. Naast ons zitten er ook vertegenwoordigingen van allerlei 

groepen en verenigingen aan tafel zodat we met zijn allen tot een goed plan kunnen komen voor het 

optimale gebruik en onderhoud van het bosgebied om ons heen. In de toekomst gaat u hier zeker nog 

meer over horen. 

Namens het bestuur van Austerlitz’ Belang wens ik alle inwoners veel gezondheid en kracht toe, en voor 

iedereen die in de komende tijd met vakantie gaat vele mooie zonnige dagen en veel plezier. 

Mocht u in de komende tijd iets aan ons willen melden, vragen of onder de aandacht brengen dan zijn 

wij uiteraard bereikbaar via alle gebruikelijke kanalen. 

 

 

Martijn Hartman-Maatman 

 

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: 
Ik heet Margreet Muller, 68 jaar en 
getrouwd met Lex. Ik heb 2 kinderen en  
2 kleinkinderen en woon nu één jaar in 
Austerlitz.  
Toen ik met pensioen ging, nu 2 jaar 
geleden, werd Amsterdam minder 
aantrekkelijk. Te druk en te ver weg van 
bos en hei. Dat heb ik in Austerlitz 
gevonden, net als het dorpsleven, dat ik 
heerlijk vind.  
In Amsterdam heb ik 35 jaar gewoond.  
Ik heb diverse banen gehad. Ik ben 
begonnen als groepsleidster in een 
kindertehuis en geëindigd als directeur  
Bedrijfsvoering van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling in Den Haag. Mijn leukste 
banen waren groepsbegeleider in de 
crisisopvang van jongeren in Amsterdam, 
maar ook de verschillende functies die ik 
gehad heb in Stadsdeel Nieuw West in 
Amsterdam met als drijfveer: kleinschalig 
en wijkgericht werken.  
 

Bestuur AB  

v.l.n.r.: Jouke, Gusti, John, Martijn en Margreet 

Foto: Jetty Vegter 

info@austerlitzbelang.nl  ⚫  tel. 0343 493636 

 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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Geniet u net zo van de bouw in het Hart van Austerlitz als wij, bestuur en beheerders van het 
Dorpshuis? Wanneer ik langs de bouw loop, zie ik telkens andere zaken. Dan werkt men aan dit stuk 
van de bouw en dan weer werkt men op het dak. Je kunt aan de buitenkant al erg goed zien wat het 
gaat worden. Precies wat we in ons dorp voor ogen hadden. Maar…. binnen wordt het net zo mooi en 
uitdagend. Het is ook fijn om te weten, dat de overlast die elk bouwproject nu eenmaal met zich 
meebrengt, binnenkort ook tot het verleden zal behoren. De aannemer heeft echt zijn best gedaan  
deze overlast tot een minimum te beperken.  
 
Iedere week krijgen wij als opdrachtgevers een update van aannemer Van Zoelen over de stand van 
zaken rond de bouw. Het is best spannend of de planning gehaald gaat worden. 
Of bijvoorbeeld alle bestelde materialen tijdig geleverd kunnen worden. 
 

 
U leest het goed, wij moeten afwachten en zij bouwen stevig verder. Wel hebben wij gevraagd of de 
peuterspeelzaal en de BSO gelijk met de school opgeleverd kan worden. Met de Gemeente zijn we druk 
in overleg over de inrichting van de buitenruimte. Een tuin- en landschapsarchitect heeft een prachtig 
ontwerp gemaakt voor de schoolpleinen. Daar wordt nu een bestek gemaakt en medio juni wordt dit 
aanbesteed. We hopen dat dit binnen de krappe budgetten gerealiseerd kan worden.  
 
 

Van Zoelen schrijft:  
“Contractuele opleveringsdata:  
- School 1 augustus 2020;  
- Woningen, Dorpshuis en Peuterspeelzaal 4 september 2020.  
Vooralsnog is het niet te zeggen of deze opleveringsdata voor alle onderdelen 
wordt gehaald. Dit door de grote onzekerheid betreffende het coronavirus en 
de extra wensen en gewenste wijziging van uitvoering.” 
 

Foto: SDA 
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Op donderdagavond 12 maart 2020 heeft het bestuur van SDA het besluit moeten nemen om het 
Dorpshuis te sluiten i.v.m. de coronacrisis. U allen heeft ervaren wat dat betekende. Voor de gebruikers 
van het Dorpshuis kwam het niet als verrassing. In deze coronatijd moet je je houden aan de landelijke 
richtlijnen en dat doen we ook. 
Onze beheerders zijn aan een grote schoonmaak begonnen. Adri klom zelfs op het dak om de 
dakpannen te boenen. Alles werd spic en span. Nu was er opeens ook tijd om met elkaar over de 
verhuizing naar het MFA en de toekomst van het dorpshuis in het MFA te gaan nadenken. Plannen 
staan op stapel, de interieurcommissie is hard aan het werk. 
 
De werkgroep Kunst is met drie kunstenaars in gesprek en in de komende weken zal er een kunstwerk 
voor in de nok van het Dorpshuis gekozen gaan worden. Wim Oerlemans is hier de drijvende kracht 
achter. Wat een werk kan die man verzetten met zeer innovatieve ideeën. 
 
Namens het bestuur van SDA houden Paul Oortwijn en Robert Goes de bouwtermijnen in de gaten. 
Eddie Bruinesse wordt overspoeld met mailtjes over vragen over meer- en minderwerk voor de bouw. 
Dat is echt dagelijks! Joop den Engelsman zorgt er als secretaris voor dat alles gearchiveerd wordt, 
zodat men ook later nog kan zien wat er allemaal is gebeurd. En ik, Lia van Dijk, mag de grote lijnen in 
de gaten houden en naar buiten toe de woordvoerder zijn voor SDA naar vele mensen en instanties om 
ons heen. 
Adri en Jantine zijn van start gegaan met koffie to go met gebak van de Taartenfabriek uit Zeist, 
aangevuld met gebak van Buurtsuper Van Dijk. Op woensdag en vrijdag is er weer patat verkoop en 
Bram, van de pannenkoeken, bakt de pannenkoeken. Dat is ook echt een win-win situatie. Daarnaast 
kunnen mensen die thuis moeten werken een plekje krijgen om rustig te werken, dit in overleg met de 
beheerders. 
 
Wanneer het weer mag en kan binnen de landelijke corona richtlijnen gaat het Dorpshuis stap voor stap 
weer open. Dat alles binnen contouren van de 1½ meter samenleving. Want de veiligheid van mensen 
staat voorop bij alles wat wij doen. 
 
Via deze Prikkel bedanken wij ieder die ons steunt. Velen van u helpen mee om het nieuwe Hart van 
Austerlitz zijn vorm en inhoud te gaan geven. Een bestuur kan dat niet alleen en wij willen dat ook niet 
alleen doen. Want in het najaar gaan we met elkaar het Dorpshuis in Het Hart van Austerlitz weer nieuw 
elan geven. U bent allen van harte welkom. 
 
Namens het bestuur en beheerders van SDA  
 

Lia van Dijk, Voorzitter 
 

Planbord 

Foto: SDA 
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Wat ging het hele Paasfeest bijzonder dit jaar, de “gewone” dingen 

konden ineens niet meer. Geen Palmpaasstok versieren, geen optocht door 

het dorp met muziek van Erica, geen eieren zoeken terwijl Erica nog meer 

muziek maakt en tot slot met je eigen Palmpaasstok en een zakje vol 

eieren weer naar huis. 

Ja de eieren, die had ik al besteld. Ik had de verstopplek ook alweer 

gevonden. Maar in plaats van de optocht is samen met de helpers een 

mooi ander plan bedacht: overal in het dorp werden Paaseieren achter de 

ramen verstopt. Na een speurtocht langs de Paaseieren kon een beloning 

opgehaald worden. Die speurtocht bleek leuk, er werden heel wat zakjes 

met eieren uitgedeeld. 

Toch waren er nog eieren over, oh, oh, wat moet ik toch met die eieren?  

Het was al na Pasen, toen het weer Austerlitz Eet Thuis was. Als nu 

iedereen die thuis mee eet een extra toetje kon krijgen? Dat zou leuk zijn! 

Zo is het gegaan, eerst lekker eten en daarna een heerlijk chocolade ei bij 

de koffie. Zo zijn er toch nog leuke dingen gebeurd, ondanks dat er niet 

zoveel kon. 

 
Heel veel groeten van de Paashaas 

 

Vriendelijke groeten,  

Joke van Ooik tel. 491183 

Marja Kuiper tel. 491893/06-23162723 

   

 

Sinds half maart zijn veel voorzieningen 

om ons heen gesloten. De school dicht, 

Ouwekamp gesloten, niet naar de kapper, 

niet sporten, niet naar de kerk, geen 

bijeenkomsten in het Dorpshuis, niets 

helemaal niets. Thuisblijven en alleen de 

deur uit om boodschappen te doen. 

Gelukkig, onze buurtsuper en slager 

bleven met wat aanpassingen wel open! 

En het Boekenhuisje bleef ook open! 

Net op tijd hadden wij de boekenvoorraad 

in het huisje bijgewerkt en aangevuld.  

Vele inwoners maken gebruik van de 

mogelijkheid om boeken en/of puzzels te 

gaan halen.  

Veel mensen hebben thuis hun eigen 

boekenkast kritisch bekeken en ontdekten 

dat er wel boeken een nieuw leven konden 

krijgen via het Boekenhuisje. Gelukkig 

werden die boeken bij ons thuisgebracht. 

Als er dan plek is in de kasten, dan 

worden die weer opgevuld met nieuwe 

boeken. 

 

Nu maar hopen dat 

we volgend jaar, op 

zaterdag 27 maart, 

wel weer een gewone 

Palmpaasoptocht met 

alles erop en eraan 

kunnen houden. 

Graag tot dan!  

 

Foto: Jetty Vegter & Afbeelding: Pixabay.com 
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Het is stil in ons dorp, vanuit het Lokaal hoort u op donderdagavond 

geen muzikale klanken meer. Ook de Blaaskapel repeteert niet meer 

de 1e woensdag van de maand. Sinds 12 maart ligt onze vereniging stil, 

een onwerkelijke situatie.  

We hadden zulke mooie plannen dit jaar, in maart een dubbelconcert met Aurora in Driebergen  

en op 13 juni natuurlijk het grote concert in de Oosterkerk in Zeist: Brel & Brass.  

Beide concerten staan nu voor 2021 op de planning, die houdt u nog van ons tegoed.  

 

Op Koningsdag kon u niet met ons 

meezingen tijdens de aubade bij de 

Muziektent, maar op een aantal 

plekken in ons dorp was wel om  

10.00 uur het Wilhelmus te horen.  

Een aantal Ericanen stond op de stoep 

om gehoor te geven aan de oproep 

van het Concertgebouworkest om het 

Wilhelmus gelijk met hen ten gehore te 

brengen. Toch nog een klein muzikaal 

tintje dus. 

 

Geen Palmpasenoptocht en ook het traditionele dauwtrappen met Erica en de intocht van de 

1e Austerlitzse Avondvierdaagse op 14 mei gingen niet door. De doortocht van de Avondvierdaagse uit 

Zeist is ook al afgezegd, geen muzikale begroeting voor de wandelaars dus. 

Het muziekproject voor de groepen 5/6 en 7/8 van de Pirapoleon was net van start gegaan op 6 maart. 

Fantastisch om te zien dat de scholieren tijdens de 1e les meteen al geluid uit een blaasinstrument 

kunnen krijgen. Ze mochten het proberen op de bugel, trompet en trombone.  

 

De leerlingen werden 

opgedeeld in kleine groepjes 

met ieder hun eigen docent van 

het Kunstenhuis. Leuk om te 

zien dat iedere docent een 

andere manier van lesgeven 

heeft maar dat het hun allemaal 

lukt om de kinderen 

enthousiast en actief te krijgen.  

Helaas bleef het bij deze ene 

les. Er was nog hoop dat het 

project eind mei weer opgepakt 

zou kunnen worden, maar het 

is verschoven naar het nieuwe 

schooljaar.  

Wilhelmus 

Foto’s: Erica 
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Jammer voor de groep 8 leerlingen, zij kunnen niet verder met 

dit project. Maar als ze na deze ene les toch belangstelling 

hebben voor een blaasinstrument dan zijn ze na de zomer van 

harte welkom om een keertje naar de repetitie te komen! Wie 

weet…. En deze uitnodiging geldt natuurlijk voor iedereen! 

 

Helaas heeft de organisatie van het 

Blaasfestival - dat dit jaar voor de 30e keer 

georganiseerd zou worden - ook moeten 

besluiten om het niet door te laten gaan.  

Als muziekverenigingen pas weer vanaf 

september kunnen repeteren en we rekening 

moeten houden met de 1½ meter afstands-

regel dan is het niet te doen om dit te 

organiseren. Ook hier slaan we een jaartje 

mee over, dat vinden wij zelf heel erg 

jammer. Voor ons is het ieder jaar een 

drukke maar zeer gezellige, feestelijke dag. 

Dit jaar dus ook geen rommelmarkt, wel 

jammer met al die opruimende en 

verhuizende mensen…  

Misschien heeft u toch nog ergens een  

plekje over om wat spullen te bewaren  

voor de rommelmarkt van volgend jaar? 

Heel wat jaartjes geleden waren er tijdens 

een Blaasfestival te weinig Dweilbands en is 

er een gelegenheidsorkest opgericht  

‘Cor en zijn Corsetjes’. De dames van Erica 

verzorgden o.l.v. Cor de Blom een optreden. 

Oud drumbandlid Sonja Kosterman was voor 

deze gelegenheid weer even Ericaan. Het jaar erna gingen ze nog éénmaal op herhaling. 

Als straks ons mooie nieuwe Dorpshuis opengaat en wij weer mogen repeteren hopen wij een concert te 

kunnen geven rondom de opening van het Dorpshuis. Het is natuurlijk nog wel even afwachten hoe het 

nu verder gaat met de coronamaatregelen. Voor ons is er ook nog veel onduidelijk, maar we zitten te 

popelen om weer te beginnen. We missen allemaal het verenigingsleven, het gezellig samen muziek 

maken en het nog even na kletsen met een drankje. Nu hebben we wel contact via de groepsApp en kan 

je een digitale les of ondersteuning met onze dirigent Bert regelen, maar het is toch anders als je elkaar 

wekelijks ziet en spreekt. 

De administratieve taken gaan natuurlijk wel gewoon door. Met veel vertraging, o.a. door technische 

problemen, is in juni de automatische incasso voor het donateursgeld van 2019 de deur uitgegaan. Onze 

excuses hiervoor. We hopen eind van het jaar, ergens in november, de incasso voor het contributiegeld 

van 2020 uit te sturen om het vanaf 2021 nog maar 1x per jaar te incasseren. 

Niet al onze donateurs hebben een automatische incasso. In deze coronatijd mogen wij niet langs de 

deuren om het donateursgeld op te halen. Deze donateurs krijgen binnenkort een brief thuis met het 

verzoek om hun bijdrage zelf over te maken of over te stappen naar de automatische incasso of het geld 

contant in een envelop bij het bestuurslid - belast met donateurszaken - door de brievenbus te doen. Wij 

hopen natuurlijk dat iedereen overstapt naar een automatische incasso, dat past helemaal bij onze 

nieuwe manier van leven. 

 

www.fanfarecorpserica.nl ⚫ mailnaar@fanfarecorpserica.nl 

 

Antje van de Brug en Hanneke Phielix 

Foto’s: Erica 

http://www.fanfarecorpserica.nl/
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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Allereerst: mooi, dat in deze coronatijd zowel de 

bouw van het Hart van Austerlitz als het 

kunstwerk daarin allemaal door kan gaan! Veel 

kans zelfs dat - wanneer u dit leest - bekend is 

welke kunstenaar uiteindelijk gekozen is om het 

kunstwerk voor het multifunctionele centrum te 

maken. 

 

In de vorige Prikkel is u al heel wat over dit 

kunstwerk verteld. In de eerste week van juni 

presenteren drie geselecteerde kunstenaars hun 

ontwerpen aan de leden van de Austerlitzse 

Klankbordgroep en aan de Adviescommissie 

Beeldende Kunst en Vormgeving Zeist. Zij 

besluiten gezamenlijk welke kunstenaar het 

kunstwerk uiteindelijk mag gaan maken.  

In de opdracht aan de kunstenaars is bepaald 

dat het om een kunstwerk gaat in ‘de punt’ van 

het gebouw achter de glazen voorgevel, een 

pracht van een plek, heel goed zichtbaar voor 

iedereen die op het Dorpsplein staat.  

Het kunstwerk moet klaar zijn bij de officiële 

opening van het Hart van Austerlitz, die gepland 

is op zaterdag 7 november.  
 

Ondertussen heeft het kunstwerk ook ‘onderdak’ 

gevonden bij de Vereniging Austerlitz’ Belang. 

Met het bestuur zijn daar afspraken over 

gemaakt. Zij zullen de benodigde gelden voor 

het kunstwerk verwerven en het op 7 november, 

ter gelegenheid van hun 75-jarig jubileum, 

aanbieden aan de Austerlitzse bevolking.  

 

Hoe zit dat precies? Het kunstwerk is een 

initiatief van ondergetekende, daarbij 

ondersteund door met name de besturen van 

het Dorpshuis en Austerlitz Zorgt. Maar het zou 

wat raar zijn als het een persoonlijk initiatief zou 

blijven. Er heeft overleg met Austerlitz’ Belang 

plaatsgevonden en het is bijzonder verheugend 

dat zij het initiatief nu hebben overgenomen.  

Wat bedoelen we hierboven met ‘benodigde 

gelden’? Vorig jaar al heeft de Gemeente geld 

vrijgemaakt voor dit kunstwerk. Afgesproken is 

toen, dat de helft van het bedrag komt uit deze 

gelabelde voorziening van de gemeente Zeist en 

dat wij in Austerlitz voor de andere helft zorgen.  

Het doet ons plezier dat wij al de helft van onze 

helft bij elkaar hebben, dankzij toezeggingen 

van Austerlitz’ Belang, Austerlitz Zorgt en 

Stichting Austerlitz Samen (SAS).  

De andere helft van de helft - die door ons dorp 

geregeld gaat worden - zal denkelijk niet veel 

hoofdbrekens kosten. Daarvoor zullen we een 

beroep doen op o.a. de opdrachtgevers van het 

Hart van Austerlitz, de bedrijven die bij de bouw 

zijn betrokken en de gebruikers van de multi-

functionele accommodatie.  

Ook hebben sommige inwoners te kennen 

gegeven een steentje bij te willen dragen. 

Daarom hebben we met SAS afgesproken om 

later in het jaar een crowdfundingsactie te 

starten. Daarover hoort u binnenkort meer.  

Maar niets staat u in de weg om, als u dit leest 

en alvast iets wilt bijdragen, dit te doen!  

Neem dan even contact op met mij. 

 

Wat prachtig, dat er in het nieuwe gebouw een kunstwerk komt van ons samen! 

 

Wim Oerlemans, Voorzitter klankbordgroep, tel. 0343-491597, e-mail: wim.oerlemans@hccnet.nl 

 

 

Foto: Jetty Vegter 

mailto:wim.oerlemans@hccnet.nl
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De wereld om ons heen lijkt stil te staan, maar dat is 

maar ten dele waar want achter de schermen gebeurt 

nog veel. Zo is, nadat vorig jaar een bankrekening is 

geopend nu aan de stichting de ANBI-status toegekend. 

Een status voor instellingen die een algemeen nut en 

culturele activiteiten beogen. Voor de stichting is het 

mooi dat de toekenning is gekomen. Bij aanvragen voor 

subsidie bij fondsen en andere geldbronnen om 

projecten te kunnen uitvoeren geeft dat een teken van 

zekerheid. De bankrekening is bij de Triodosbank onder 

nummer NL95TRIO0379749254 geregistreerd. 

Voor de Stichting Lokaal Austerlitz betekende de corona-uitbraak dat de 

voorjaarslezing niet door kon gaan. Wat er in het najaar mogelijk is om te 

organiseren, zal de tijd ons leren. Misschien kan in september wel weer een 

lezing georganiseerd worden. U wordt via flyers, posters en Facebook hiervan 

tijdig op de hoogte gebracht.  

Op de Wallenberg bij de voormalige waterput stonden 2 imposante leilindes, 

geplant in een ver verleden. Helaas moest één ervan omgehaald worden wegens 

ziekte. In samenwerking tussen het Geheugen van Zeist, Staasbosbeheer en de 

Stichting is er een nieuwe leiboom geplaatst, ook een linde. Uit diezelfde 

samenwerking is het plaatsen van een nieuwe bank een feit geworden.  

In verdere samenwerking met Staatsbosbeheer en het Geheugen van Zeist zullen sporen van ons 

erfgoed in het bos rondom Austerlitz aangegeven worden. Op de foto is te zien waar een barak van het 

Napoleontische legerkamp te zien was. Er zal een bord met uitleg bij de restauratie geplaatst worden. 

Naast dit voorbeeld zijn er nog veel meer mooie overblijfselen terug te vinden. Een mooie klus om uit te 

voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsplein 10, het voormalige (hulp) postkantoor en daarvoor 

de woning van meester Ansink, een van de schoolhoofden 

van de toenmalige lagere school, is een gemeentelijk 

monument en heeft in het interieur nog zeer veel 

karakteristieke elementen. Op dit moment staat het huis leeg 

en wordt er nagedacht over een herbestemming. Voordat dat 

gebeurt, mag de Stichting het interieur filmen en zo de 

inrichting vastleggen. Er is ook nog zichtbaar waar vroeger 

het postkantoorgedeelte zat. Ook dat wordt op film 

vastgelegd.  

Hier stond ooit een barak van het Napoleontische legerkamp 

Leilinde 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz & uit boek ’40 jaar Austerlitz Belang: een duik 

in het archief’ 
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2020 zou een jaar met heel veel jubilea zijn 

Vele vieringen en herdenkingen hebben in afgeslankte 

vorm plaatsgevonden, zijn verplaatst of zelfs vervallen. 

Wat niet vervallen is, is het project in het kader van 75 jaar 

bevrijding dat de leerlingen van groep 7 en 8 van de 

Pirapoleon wilden uitvoeren. De leerlingen hebben na een 

goede voorbereiding oudere inwoners van Austerlitz 

geïnterviewd over hoe het was om naar school te gaan als 

kind in de oorlog. Het resultaat van het harde werken van 

de leerlingen en de enthousiaste medewerking van de 

ouderen heeft u allen op 17 april bij u in de brievenbus of 

op de deurmat gevonden. Een prachtige Glossy 

“Oorlogsverhalen uit Austerlitz”. De verspreiding is een 

beetje stilletjes verlopen. Bij de totstandkoming van het 

geheel is door weer andere inwoners van Austerlitz 

ondersteuning verleend door bijvoorbeeld te oefenen met 

interviewen of te komen tot een mooi verhaal na het goede 

gesprek. Ook is er instructie gegeven over hoe een 

verhaal op een leuke en mooie manier op een bladzij 

gezet kan worden. Na het uitkomen van de Glossy, buiten 

op het plein op gepaste afstand van elkaar, zijn de 

leerlingen in groepjes van 2 alle huizen langsgegaan. Wel 

heeft het Jeugdjournaal er die avond aandacht aan 

besteed en ook RTV Slotstad heeft er een item aan gewijd.  

Als u de Glossy niet wilt bewaren, wilt u deze dan teruggeven aan een van de bestuursleden van de 

Stichting? Oud-Austerlitzsers vragen erom en het is leuk om hen er blij mee te maken. 

Na deze informatie van SLA willen wij u om informatie vragen 

Het Hart van Austerlitz nadert zichtbaar de voltooiing. De woningen die in dat plan gerealiseerd worden 

zullen bewoond gaan worden. Inwoners van Austerlitz zullen hun intrek erin gaan nemen. Als u tot de 

eerste bewoners van die woningen behoort en u gaat bij de verhuizing opruimen: Wilt u dan bij 

publicaties, foto’s of voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Austerlitz alstublieft aan 

ons denken. Wij zijn er zeer in geïnteresseerd, in het voorwerp, in het verhaal erbij om dat te registreren, 

zodat anderen er ook van kunnen genieten. U denkt misschien “wat moet ik er mee?”. Voor de Stichting 

kan het zeer waardevol zijn. Misschien heeft u ook nog spullen die herinneren aan WO II, dingen die u 

toen gebruikte. Ook daar is belangstelling voor. 

Zo hebben wij een koperen bel gekregen. Als u de foto ziet, herkent u hem 

misschien wel: de bel van de Wielerronde van Austerlitz. De start van de 

ronde werd er mee aangegeven. De Wielerronde van Austerlitz was ieder 

jaar de start van het nieuwe wielerseizoen.  Wie van u kan ons vertellen wie 

de bel gemaakt heeft en in welk jaar dat is geweest? 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 mei 2012 werd de 50e en laatste 

Wielerronde van Austerlitz gereden. 

Na 35 jaar is organisator Jan Haaksman 

ermee gestopt. Het werd voor hem steeds 

moeilijker om het te organiseren vanwege 

aangescherpte regelgeving en gebrek aan 

hulp/vrijwilligers. 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz & afbeelding: Pirapoleon 
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Op een foto staat een warmwaterkruik. Een kruik die vroeger werd gebruikt 

om het bed en daarna de voeten ’s nachts warm te houden. Heeft iemand 

nog een passende kruikenzak of een patroon en materiaal om er zelf één te 

maken? 

De periode na half maart wordt gekenmerkt als een bijzondere periode. 

Men spreekt al van vóór de coronatijd en over de tijd erna. Zijn er typerende 

zaken voor aan te merken over de tijd waarin we nu zitten. Wat valt op, wat 

is anders? Heeft u er foto’s van gemaakt? Wij willen die foto’s graag 

opnemen in ons archief. Wat nu gebeurt in Austerlitz, is straks historie. 

Vandaar dat het goed is dat het vastgelegd wordt. 

Veel gezondheid, hartelijk dank en vriendelijke groeten, 

Hans Nijman, Austerlitzseweg 3 

Bert van Ginkel, Weideweg 5 

Puck Steenhuizen, Oude Postweg 47 

Marja Kuiper, Oude Postweg 207 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Volg ons op Facebook om op de hoogte 

te blijven: @StichtingLokaalAusterlitz 

TOEN: Links staat de 22-jarige soldaat Johan Steenhuizen in de mobilisatietijd met 2 andere makkers 
op wacht bij het “kippenhokje” bij het Witte Huis van Staatsbosbeheer. Steenhuizen diende destijds als 
hospik (militaire gewonden verzorger van de geneeskundige dienst). De foto is genomen in 1940. 
 
NU: Bij hetzelfde wachthuisje staat 80 jaar later zijn zoon Johan (Hans/Puck) Steenhuizen. De foto is 
genomen in april 2020. 

Om hier een terugkerende rubriek van te maken, 
vragen wij of u iets dergelijks kunt aanleveren. 
 

Puck Steenhuizen 
 

Foto’s: SLA & Puck Steenhuizen 
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Foto’s: Jetty Vegter en Hanneke Phielix & pagina opmaak: Maaike Phielix 
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Voor eenieder is het nog een grote vraag hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen. Veel onzekerheden 

blijven voorlopig bestaan. Het programma van het Gilde Zeist voor deze zomer is weliswaar bekend, zie 

de folder of www.GildeZeist.nl, maar we kunnen pas op zijn vroegst per 1 juni van start gaan. We 

blijven positief denken en houden u op de hoogte over de Gilde activiteiten rondom Austerlitz.  

Wie weet, kunnen we op zondag 9 augustus weer op de pedalen. Dan staat ‘Op de fiets door de 

Franse tijd’ op het programma langs cultuur-historische plekjes uit de Frans-Bataafse tijd. We starten 

vanaf het Dorpsplein om 14.00 uur.  

 

Nieuw! Op zondag 20 september vertrekken we vanaf het Dorpsplein om 14.00 uur voor de 

Najaarswandeling door het prachtige Landgoed Bornia-Heidestein van het Utrechts Landschap. 

Misschien kunnen we van de prachtige heidevlakten genieten.  
 

Over de twee foto’s nog even de volgende info: 

Wist u dat dit Chinese tempeltje aan de rand van de 

kleine vijver in landgoed Bornia heeft gestaan? 

Restanten van het fundament liggen er nog, als je een 

beetje goed zoekt. De vijver was in de vorige eeuw een 

zwembad voor de bewoners van dit landgoed en op de 

begane grond zie je nog goed de kleedkamers. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog kwamen Duitse soldaten hier 

zwemmen terwijl in de buurt een hut met onderduikers 

was. Even verderop richting Austerlitz bevindt zich 

langs het pad nog een fundament van een gebouwtje. 

Dit was een tennishuisje, zoals u op de foto kunt zien. 

Aan de andere kant van het hek - waar nu hoge bomen 

staan - lag een heuse tennisbaan. Zowel het zwembad 

als de tennisbaan was met een eigen spoortreintje te 

bereiken.  

Langs al deze bezienswaardigheden loopt de route van 

deze Najaarswandeling. Zo dichtbij Austerlitz, maar bij 

zovelen onbekend. Gewoon een keertje meelopen! 

 

Paddenstoelentocht 

Op 26 of 27 september willen we proberen een paddenstoelentocht te organiseren. Afhankelijk van de 

plek van deze paddenstoelen gaan we erheen wandelen of fietsen. Hieraan voorafgaand vindt er een 

informatiegedeelte plaats over paddenstoelen. Elke deelnemer ontvangt na afloop een eigen 

themanummer van het Gilde met veel wetenswaardigheden over paddenstoelen. Datum, plaats en 

tijdstip van deze activiteit worden via de website van het Gilde Zeist en in de Nieuwsbode bekend 

gemaakt. 

Winterwandelingen 

Nu nog even niet aan denken natuurlijk maar wel handig om alvast te noteren: 

➢ Zondag 6 december, 3 januari, 7 februari en 14 maart  

➢ Vertrek om 10.00 uur vanaf het Dorpsplein 

 

 
Graag tot ziens! 

Hans van den Breul en Gerard Versteeg 

 

Activiteiten rond Austerlitz 

Deelnemers aan Gilde-activiteiten betalen 

een kleine eigen bijdrage van € 2,50. 

 Foto’s: Gerard Versteeg 

het Gele Torentje 

http://www.gildezeist.nl/
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Momenteel maakt zij animaties, die met deze coronatijd te maken hebben en veelal tot diep nadenken 

aanzet. Bij de tekeningen word je een beetje in verwarring gebracht. Soms zijn het onderwerpen, waar je 

zelf over loopt na te denken, terwijl zij daar op een unieke manier een verbeelding van maakt.  

Een voorbeeld: we waren in Nederland er nog niet uit of we een mondkapje nodig hadden. Kijkt u eens op 

haar website, wat zij daarover gemaakt heeft. We hadden graag in deze Prikkel een voorbeeld geplaatst, 

maar de zachte kleuren van haar werk komen in de gedrukte versie (zwart-wit) niet tot hun recht. Als deze 

coronacrisis ten einde is, zal zij vast een bundeling van haar werk maken. Tot die tijd volgen we haar. 

 

 

Bron: Expositie juli-augustus 2017 'Beweegreden’ 

Wat brengt beweging?  

Brengt ons in beweging? 

Een gebeurtenis van buitenaf?  

Zoals de wind, een ontmoeting of het leven? 

Of een innerlijke gewaarwording,  

zoals een gedachte, gevoel, een verlangen, hormonen?  

En hoe kleurt deze innerlijke beweegreden ons bewegingspatroon  

op dat moment? Plotseling? Traag? Gedragen? 

Worden we puntig, strijdbaar of juist ontspannen, zacht en vol overgave? 

Dilemma 

Ik schets graag mensen terwijl zij bewegen. Vooral dansers  

gebruik ik vaak als inspiratiebron, omdat juist zij geoefend zijn 

in de vele nuances van beweging. 

Naar aanleiding van mijn schetsen improviseer ik op het doek 

in een spel van kleuren en lijnen. En ik zoek al improviserend 

- soms figuratief, soms abstract - steeds een uitweg uit het  

dilemma dat beweging onontkoombaar oproept: 

Hoe leg je beweging vast zonder deze voor  

het oog tot stilstand te brengen? 

Mijn eigen beweegreden? 

Als student aan de Hogeschool voor de  

Kunsten, afdeling Theater en Drama, maar ook  

daarna als docent en actrice, fascineerde mij  

het bewegingstheater en de zeggingskracht van het non-verbale. 

Inmiddels heeft het leven mij een nieuw podium  

gebracht, namelijk het doek, soms papier,  

en brengt het penseel mij in beweging. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat Astrid Gertrud een Kunstenares is?  

Astrid Gertrud 

 

www.astridgertrud.nl   

info@ag-kunstenmakerij.nl 

 

Foto en tekst: website Astrid Gertrud 

Jetty Vegter 

http://www.astridgertrud.nl/
mailto:info@ag-kunstenmakerij.nl
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In de vorige Prikkel hebben we u iets verteld over het idee om rondom de opening van het Hart van 

Austerlitz een feestweek te organiseren. Er werd een bijeenkomst aangekondigd, speciaal over dit 

onderwerp. Deze bijeenkomst heeft op 19 februari jl. plaatsgevonden. De avond werd druk bezocht, 

bijna alle verenigingen en instanties - die gebruik maken van het Dorpshuis - waren aanwezig. Er kwam 

een grote hoeveelheid aan creatieve ideeën op tafel. Aan het eind van de bijeenkomst werd een 

werkgroep geformeerd. Deze kreeg als taak om allereerst te proberen alle genoemde ideeën te ordenen 

en in een kader te plaatsen. Daarna zou er wederom een bijeenkomst met alle verenigingen en 

instanties worden georganiseerd. Na een presentatie van de werkgroep zou geprobeerd worden om 

duidelijke vervolgafspraken te maken. De verwachting was dat die bijeenkomst uiterlijk eind maart/begin 

april plaats zou kunnen vinden. Maar daar gooide het coronavirus roet in het eten.  

 

De werkgroep is er weliswaar in geslaagd om de ideeën te ordenen en een mooi concept-programma  

te maken, maar van een vervolgbijeenkomst is het (nog) niet gekomen.  

 

Ondertussen zijn we in een zodanige situatie beland, dat we ons realiseren dat het programma zeer 

sterk zal moeten worden aangepast aan de grenzen die de 1½ meter samenleving ons stellen. In de 

werkgroep hebben we daar uiteraard overleg over.  

De resultaten van dit overleg zullen gecommuniceerd worden met alle betrokkenen en daarna uiteraard 

met de hele bevolking van ons dorp. We blijven streven naar een mooie openingsweek!  

De opening zelf zal in elk geval wel op één of andere manier doorgaan. De datum is vastgesteld op 

zaterdag 7 november. 

 

Namens de werkgroep, 

Wim Oerlemans  

 

 

wim.oerlemans@hccnet.nl   

tel. 0343-491597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jetty Vegter 

mailto:wim.oerlemans@hccnet.nl
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Corona drukte de afgelopen maanden een zware stempel op ons leven. Bijeenkomsten gingen niet door, 

iedereen moest zoveel mogelijk thuis werken en we zijn meer gaan fietsen en minder de auto gaan 

gebruiken. We hebben meer tijd en gaan opruimen of aan het huis klussen. Dat klussen biedt kansen op 

meer duurzaamheid. Door bijvoorbeeld beter te isoleren kunnen we veel energie besparen. Zelf heb ik 

de afgelopen weken de ramen in ons halletje laten vervangen door dubbel glas. Dat merk je gelijk, het 

comfort is hoger en de energierekening zal straks lager uitvallen. 

Mijn energierekening zal toch al fors lager uitvallen door 

de 12 zonnepanelen en de zonneboiler die ik vorig jaar 

heb laten plaatsen. Ik ben energieleverancier geworden! 

Ik lever flink meer elektriciteit dan ik verbruik! Bij de 

eindafrekening in maart kreeg ik al geld terug terwijl mijn 

maandbedrag laag was. Eén op de acht huizen heeft 

inmiddels zonnepanelen, las ik onlangs in het Algemeen 

Dagblad. En het verbaast me niet als dat er binnenkort 

flink meer worden. Gratis energie van de zon met een 

investering die je vaak al binnen 7 jaar terugverdient. Wie 

wil dat nu niet? Goed voor het milieu en je portemonnee.  

 

Wil je meer weten over de aanschaf van zonnepanelen, kijk dan eens op www.milieucentraal.nl/energie-

besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen. Daar lees je alles 

over de aanschaf van zonnepanelen en de zaken die gaan veranderen. Vanaf 2023 wordt de zogeheten 

salderingsregeling in 11 jaar afgebouwd. Voor de elektriciteit die je gelijk gebruikt verandert er niets, 

maar voor de stroom die je op dat moment niet nodig hebt en terug levert, krijg je geleidelijk aan een 

minder hoge prijs.  

 

Nu zonnepanelen aanschaffen betekent dus dat je nog een paar jaar optimaal profiteert van de extra 

opgewekte energie. Dat wordt geleidelijk minder aantrekkelijk maar het blijft zowel voor je portemonnee 

als voor het klimaat gunstig. Krijg je bij de bank nu (bijna) geen rente op je spaargeld, bij de aanschaf 

van zonnepanelen is dat toch al gauw 4% rendement. 

Zoals je wellicht weet, hebben we als Austerlitz Duurzaam afspraken met New Solar 

uit Woudenberg en Ecolibrium Jazon uit Barneveld afspraken gemaakt over korting. 

De klant krijgt 1,5% korting en Austerlitz Duurzaam 2%. Dat geld gebruiken we voor 

onze activiteiten. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte: www.newsolar.nl; 

tel. 088-639765 en/of Ecolibrium Jazon uit Barneveld https://ecolibrium-jazon.nl/; tel. 

0342-765000. En als je met één van twee in zee gaat, zijn we erg benieuwd naar je 

ervaringen. Het staat iedereen vrij om met een ander bedrijf in zee te gaan.  

Afbeeldingen: Pixabay.com 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen
http://www.newsolar.nl/
https://ecolibrium-jazon.nl/
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Deelauto’s in Austerlitz 

Nu activiteiten weer opstarten, zal de behoefte aan vervoer ook toenemen. In het openbaar vervoer zijn 

veel minder plaatsen beschikbaar en veel mensen hebben enige aarzeling om met het openbaar vervoer 

te reizen. De deelauto’s in Austerlitz kunnen daar een oplossing voor bieden. Austerlitz Duurzaam is 

aangehaakt bij Samen Slim rijden Zeist. Onze plaatsgenoot Robert Schliessler is daarvoor 

contactpersoon. Bij hem of bij Arnout van Dijk van Samen Slim Rijden Zeist kun je terecht met al je 

vragen, zie www.samenslimrijdenzeist.nl. 

Op zoek naar nieuwe werkgroep leden 

De Werkgroep Austerlitz Duurzaam bestaat nog maar uit vier vaste leden en daarom zoeken we nieuwe 

leden. Onder meer een secretaris en een beheerder van de Facebookpagina. Austerlitz Duurzaam wil 

ons dorp duurzamer maken onder andere door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, beantwoorden 

van vragen, adviesgesprekken, het meten van het elektriciteitsverbruik, maandelijks een Repair Café en 

de elektrische deelauto. Wil jij onze werkgroep komen versterken? Laat dat weten via 

info@austerlitzduurzaam.nl of stuur een WhatsApp-bericht naar mij, mijn nummer is 06-29439764. 

Meten is weten  

Weet jij hoeveel energie je jaarlijks verbruikt en  

of dat veel meer of minder is dan vergelijkbare 

huishoudens in een vergelijkbaar huis? Dat is 

handig om te weten als je zonnepanelen wilt 

aanschaffen en in de toekomst elektrisch wilt  

gaan rijden. Als je inzicht wilt krijgen in je eigen 

elektriciteitsverbruik dan heeft Austerlitz Duurzaam 

een aantal meters om het gebruik van elektrische 

apparaten te meten. Zo ontdek je wat de stroom-

vreters zijn.  

Bel of App Marinus-Jan Veltman (06- 54600346).  

Hij komt graag een keer langs om de metertjes te 

installeren en uitleg te geven.  

 

Repair Café 

Door de coronacrisis, moest Dorpshuis ’t Trefpunt de deuren sluiten en 

kon het Repair Café in maart en april niet doorgaan. In september hopen 

we weer van start te gaan op de tweede woensdag van de maand.  

Tot die tijd is het mogelijk om een kapot apparaat aan te melden via 

WhatsApp tel. 06-29439764 of per e-mail info@austerlitzduurzaam.nl.  

Ik zoek er dan een reparateur bij die er dan bij hem thuis naar gaat 

kijken. U moet het apparaat wel zelf naar de reparateur brengen. 

 

 

Ik wens iedereen een zonnige zomer, met af een toe een  

flinke regenbui, zodat het bos en de tuinen groen blijven. 

 

 
 
 
 
 

Ton Melgers, 

Voorzitter 

Afbeeldingen: Pixabay.com 

http://www.samenslimrijdenzeist.nl/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
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Ook in Austerlitz was en is het rustig op straat, heel goed: we houden ons aan de richtlijnen! Gelukkig 

mogen we wel naar buiten en zo kunnen we toch een beetje contact houden met elkaar. Ik zie 2 mensen 

met elkaar praten op ruime afstand; ik zie iemand een wandelingetje maken achter de rollator en naar 

mij zwaaien; ik zie veel mensen rond de viskar maar allemaal op afstand. Ik hoor van velen dat er meer 

gebeld wordt om zo toch het contact met familie en vrienden te onderhouden.  

Het Dorpshuis is dicht maar wij en ook de fietsers en wandelaars kunnen koffie to go afhalen bij Adri en 

Jantien en in Ouwekamp is er de mogelijkheid om een maaltijd af te halen. Bij Cees en Bastiaan houden 

we zo goed mogelijk afstand en reinigen we eerst onze handen. Het is niet altijd even makkelijk maar we 

houden het vol: voor het goede doel! 

Om het vol te houden ontstonden er al direct allemaal leuke initiatieven. Het begon half maart: Saar en 

Lot Stevens hebben een aantal oudere mensen een plantje bezorgd. Op het bijgaande kaartje stond:  

Let op elkaar en blijf gezond! Dat heeft geholpen want zover ik weet is er nog niet of weinig corona in 

ons dorp. Met Pasen kregen de ouderen boven de 80 jaar een mooie bos bloemen. Gesponsord door 

een aantal leden van Austerlitz Zorgt. En er waren paaseitjes over van een Austerlitz’ Belang activiteit 

voor de kinderen, die werden aan de deelnemers van Austerlitz Eet uitgedeeld. Mantelzorgers en enkele 

vrijwilligers kregen in april een doos met 4 taartjes. Aangeboden door Austerlitz Zorgt, Sam Health en 

Fysiopraktikum Austerlitz. Het televisieprogramma Niet Alleen heeft de bezorging gefilmd en 

uitgezonden. Zie hiervoor de website: www.austerlitzzorgt.nl. 

In samenwerking met Renate, die Pilatus lessen geeft, heb ik een aantal oefeningen op papier gezet, 

want tenslotte moeten we wel in beweging blijven. Deze staan zowel op de website van Austerlitz Zorgt 

als Fysiopraktikum Austerlitz: www.fysioausterlitz.nl. Alessia Ortolani geeft gratis online Qigong 

trainingen.  

Austerlitz Eet is van eens in de twee weken naar één keer in de week gegaan. Op woensdagavond krijgt 

iedereen die zich opgegeven heeft een maaltijd op de stoep. De maaltijden worden rondgebracht door 

vrijwilligers die zich massaal hebben aangeboden te helpen. Verschillende koks koken voor € 10,- per 

persoon een heerlijk en gezond 3-gangen menu. Gemiddeld worden er 30 tot 46 maaltijden besteld. 

Toch fijn als je een keer niet zelf hoeft te koken en een leuk idee dat je met anderen op hetzelfde 

moment dezelfde maaltijd eet. Iedereen mag meedoen, bestellen kan bij mij: 

dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl. 

Diverse vrijwilligers hebben contact met mensen die hebben aangegeven het fijn te vinden om zo nu en 

dan op afstand of telefonisch contact te hebben met iemand. Zo proberen we eenzaamheid te 

verminderen.  

En nu gaat alles weer iets gewoner worden, na de Pinksteren gaat het Dorpshuis weer open.  

De beweeglessen voor ouderen kunnen op het moment dat de sportscholen weer opengaan, dus 

waarschijnlijk vanaf 1 juli, ook weer van start gaan. Goed om na deze periode van minder beweging 

weer in beweging te komen. Gelukkig is er genoeg ruimte om de 1½ meter in acht te nemen. 

Heeft u zin om mee te doen, meldt u dan bij mij aan (tel. 06-30610451). U bent van harte welkom! 

Woensdag: 11.30 tot 12.20 uur doen we voornamelijk oefeningen op de mat. 

Donderdag: 10.45 tot 11.30 uur doen we voornamelijk oefeningen op de stoel. 

Tot slot wil ik iedereen die meehelpt om ons dorp zo goed  

mogelijk door de coronatijd heen te helpen heel hartelijk 

bedanken! 

 Hartelijke groet,  

Marianne Veenema 

 

http://www.austerlitzzorgt.nl/
http://www.fysioausterlitz.nl/
mailto:dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl
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Foto’s: Jetty Vegter 

Stille kracht  

Wist u dat mevrouw Oerlemans verjaardags-
kaarten rondbrengt aan alle leden van 
Austerlitz Zorgt, die 75 jaar of ouder zijn?  
Haar man heeft de kaart ontworpen.  
Toevallig kwam ik haar tegen, terwijl ze op 
weg was naar iemand op de Dirkje van 
Barneveldweg. Het was een heerlijke dag  
in mei. Bedankt Trui! 

                                 Jetty Vegter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een foto, nieuws of een 
actie die u op het Prikbord wilt 
laten zien? Geef dit dan door 
aan de redactie: 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Foto’s: Jetty Vegter en Austerlitz Zorgt 

 

 

Onze Buurtsuper heeft direct corona 

maatregelen getroffen! Het is misschien 

soms wat lastig, maar denk aan die 1½ m.  
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In het boek ’40 jaar Austerlitz Belang: een duik in het 

archief’ is veel geschiedenis te lezen, maar dat gaat niet 

verder dan 1985.  

Gelukkig zijn via  issuu.com/de_prikkel_austerlitz  nog 

oude Prikkels uit 2012/2013 te lezen.  

Wim Oerlemans vond nog een oude voorkant van een 

Prikkel, helaas is het jaar van uitgave niet bekend, maar 

erg leuk om terug te zien! 

Hanneke Phielix 
Afbeeldingen: uit boek ’40 jaar Austerlitz Belang; een duik in het archief’ en oude Prikkels via Wim Oerlemans en ISSUU.com 

https://issuu.com/search?q=de%20prikkel%20austerlitz
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Nieuws van 

Kant en klaar aangeleverd door Austerlitz Zorgt 
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We praten u graag bij over de voortgang van de 

bouw van onze patiowoningen. Zoals u van de 

buitenkant kunt zien, schiet het lekker op. De 

daken zijn in ruwbouw klaar, het metselwerk aan 

de zijkant en de achterkant is af en de kozijnen 

zijn geplaats. Binnenkort wordt ook de voorkant 

afgemetseld. De uitbraak van het coronavirus 

houdt ons allemaal bezig en heeft gevolgen voor 

de afbouw van de patio’s. Er werken minder 

mensen op de bouw door het volgen van de 

RIVM-regels en er zijn wat problemen met de 

levering van materialen uit het buitenland. Dit 

betekent dat de oplevering, die eerst naar voren 

ging, nu weer wat naar achteren gaat. De 

oplevering is momenteel voorzien rond 1 oktober. 

Dat is met twijfels omgeven: het kan toch nog wat 

eerder of zelfs later worden. We volgen het. 

Toewijzing en enthousiaste reacties 

Een paar weken geleden hebben onze 

toekomstige huurders bericht gehad, dat zij een 

patiowoning toegewezen krijgen. Inmiddels is 

ook bekend welk huis zij krijgen aan de 

(verlengde) Wellingtonweg. De huizen krijgen de 

nummer 10 t/m 24. Van een aantal toekomstige 

bewoners hebben we enthousiaste reacties 

gehad: “wat leuk om te horen”, “we hebben er 

veel zin in” en “hier worden we blij van”. 

Sommigen zijn in gedachten hun huis al aan het 

inrichten. Kortom: er wordt naar uitgekeken.  

Nul op de meter 

De patio’s worden “Gasloos” en “Nul op de 

Meter”. Dit betekent dat bij gemiddeld gebruik 

over het hele jaar gezien bij een gemiddeld jaar 

het energieverbruik nul is. De plussen vallen dan 

weg tegen de minnen. Ouderen gebruiken vaak 

meer energie dan gemiddeld, omdat ze meer 

thuis zijn. We schaffen daarom per woning nog 

twee extra zonnepanelen aan, om ruim 

voldoende energie te kunnen produceren. Op 

iedere patio komen in totaal 20 zonnepanelen. 

Website en belangstelling van buiten 

Er wordt op dit moment hard gebouwd aan de 

website van Nu voor Straks. De verwachting is 

dat deze voor de zomervakantie af is. Informatie 

over het inschrijven en het inschrijfformulier - voor 

zowel de woningen van Woongoed als van Nu 

voor Straks - staan op de website van Austerlitz 

Zorgt. Net als bij Austerlitz Zorgt is er veel 

belangstelling van elders over hoe we dit als dorp 

voor elkaar hebben gekregen. Eind mei is er weer 

een (digitale) bijeenkomst van Nederland Zorgt 

voor Elkaar, waarbij NLZVE en de Triodosbank 

informatie geven. Tijdens deze bijeenkomst gaat 

Jan Snijders in op het Hart van Austerlitz als een 

geslaagd voorbeeld. 

 

Bestuur Nu Voor Straks voor de patio’s in aanbouw 
v.l.n.r. Debby Neijzen, Carol Dohmen, Jan Snijders, Jan Cremer & Carl Timmermans 

 

Foto’s: Nu Voor Straks & Jetty Vegter 

Carol Dohmen 
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Martijn Hartman-Maatman (voorzitter), Klaas Eleveld, Edwin Bokhorst, 

Tjeerd Westerterp, Marius Jan Veltman en Jetty Vegter 

 

Sinds de Lockdown is de verkeerscommissie niet meer bij 

elkaar geweest. Op diverse plekken in ons dorp zijn de 

bouwwerkzaamheden gewoon doorgegaan. Bovendien 

hebben we te maken met recreanten, die graag een frisse 

neus in onze omgeving willen halen. Veel mensen zijn erg 

creatief in het vinden van een parkeerplaats, nu 

verschillende officiële plekken zijn afgesloten. In het verkeer 

is het dus opletten geblazen in Austerlitz. Dit geldt 

doordeweeks als er veel vrachtverkeer is en in het weekend 

als het parkeerprobleem steeds zichtbaarder wordt.  

 

Zodra wij de verkeersdeskundigen van de gemeente Zeist  

op 1½ meter afstand kunnen ontmoeten, hopen we enkele 

lastige situaties aan hen voor te leggen. Maar allereerst 

wachten we op aanvullende informatie over de aanleg van  

de rotonde Austerlitzseweg/Woudenbergseweg.  

 

Voor mensen, die pas in Austerlitz zijn komen wonen:  

“De verkeerscommissie zet zich in om een veilig, passend 

en leefbaar verkeersbeleid te behartigen bij de 

besluitvorming van de gemeente Zeist. Zij doet dit door 

enerzijds signalen vanuit het dorp bij de Gemeente onder 

de aandacht te brengen, anderzijds door regelmatig bij de 

Gemeente een vinger aan de pols te houden. De 

verkeerscommissie is alert, trekt de Gemeente aan de 

mouw en is bezig oplossingen aan te dragen.”  

 

Eén van de laatste acties van de verkeerscommissie was 

een schouw op het bouwterrein van Hart van Austerlitz om  

te zien of er meer parkeerplaatsen gepland konden worden. 

Helaas zijn onze voorstellen afgevallen om verschillende 

redenen. De bouw van het transformatorhuisje was 

bijvoorbeeld toen nog niet voorzien. De werkzaamheden 

zijn nu zichtbaar rond het plein, waar de leidingen getrokken 

worden. De verkeerscommissie houdt u op de hoogte van  

de ontwikkelingen.  

 

Reageren? 

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 éénmaal  

in de zes weken en zal uw bijdrage bespreken. 

verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl     

 

Foto’s: Jetty Vegter 

mailto:verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl
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Beste allemaal, 

Wat ziet ons Jubileumjaar er ineens anders uit dan we gedacht hadden! 

De laatste keer dat we Meisjesclub hadden was begin maart, toen we de 

jaarlijkse Jantje Beton collecte liepen. Die maandagavond was het zulk 

slecht weer dat we de collecte moesten afgeblazen. Nadien hebben we 

zoveel mogelijk meisjes en hun ouders gevraagd om alsnog de collecte 

op dinsdagmiddag te lopen. Gelukkig was er genoeg opkomst en was de 

opbrengst - door uw bijdrage - weer de moeite waard! Bedankt voor uw 

gift! 

Helaas brak daarna corona uit en hebben we geen meisjesclubavonden 

meer gehad. Maar na 60 jaar Meisjesclub laten wij ons niet zomaar uit 

het veld slaan! We zijn doorgegaan met het aanbieden van knutselwerkjes 

vanuit huis. Zo hebben we mooie mozaïek onderzetters voor Moederdag, 

prachtige dromenvangers en bijzondere bloemenvaasjes gemaakt. Veel 

meisjes komen wekelijks de knutsel-pakketjes ophalen bij één van de 

leidsters thuis aan het raam of aan de deur. Het is leuk om elkaar dan 

even te zien, maar wat missen we allemaal die maandagavond, lekker 

knutselen in de kelder van de kerk! 

Hoe het jaar er verder uit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk: 

Hoe ziet de afsluiting van dit jaar er uit? Gaan we wel of niet op kamp? 

Kunnen we in september weer gewoon starten met elkaar? We zullen het 

gaan zien, we houden contact door met elkaar te blijven knutselen en 

hopen elkaar snel weer te zien!  

Op onze Facebookpagina (www.facebook.com/meisjesclubausterlitz) 

staan leuke foto’s en informatie over de Meisjesclub. Elke week is er een 

nieuwe foto uit de oude doos in het kader van ons 60-jarig jubileum.  

We vinden de reacties op deze foto’s van oud-leidsters en oud-leden 

hartstikke leuk! 

Namens de Meisjesclub een goede zomer gewenst en natuurlijk vooral 

veel gezondheid! 

Carien Moeijes, Dewy van Eldijk en Heidi van de Kuil  

Foto’s: Meisjesclub en Jetty Vegter 

http://www.facebook.com/meisjesclubausterlitz
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Deze foto’s zijn van het monument.  

Twee verzetsstrijders zijn aan het eind van de oorlog 

daar omgekomen. Elk jaar gaat groep 7/8 van de 

Pirapoleon een bloemstuk neerleggen bij het 

monument. Maar door de coronacrisis konden we dit 

niet met de hele klas doen. Dus hebben we twee 

kinderen uitgekozen om het te doen. Het monument 

ligt vlak bij de Recreatieweg. Je moet een beetje het 

bos ingaan.  

Hoe hebben wij de afgelopen periode ervaren, toen 

we allemaal thuis zaten? Aan het begin was het nog 

oké. Maar het werd al snel saai. Eerst moesten we 

alleen nog thuis werken, maar nu mogen de 

kinderen weer naar school. We vinden het fijn, dat 

we onze vrienden weer kunnen zien. En hopen 

maar, dat de sportverenigingen weer snel 

opengaan. 

Sarah Berends, 

Debora van Amersfoort, 

de klassenmoeder van groep 7/8 

 

Foto’s: Klassenmoeder en Jetty Vegter 
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Vindt u het ook zo prettig wonen in Austerlitz? Het is een gezellig dorp midden in de natuur. Ondanks de 
kleinschaligheid is er voor iedereen wel iets te doen. Er zijn vele organisaties die het leven voor de 
inwoners aangenamer maken. Er is een Meisjesclub waar wekelijks op maandagavond gezellige 
activiteiten worden georganiseerd. De peuterspeelzaal is een plek waar de peuters komen spelen en 
leren. Er zijn sportverenigingen waar door jong en oud gesport kan worden. Austerlitz Zorgt organiseert 
uiteenlopende ondersteuning voor wie het nodig heeft en ook het wekelijkse Austerlitz eet voor wie het 
wil. Al deze activiteiten en vele andere worden mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.  

Zoals gezegd is er ook voor de hele 
jonge dorpsbewoners een 
peuterspeelzaal: ‘De Piraatjes’. Vier 
ochtenden per week kunnen peuters 
daar gezellig komen spelen, zingen, 
knutselen, naar verhalen luisteren etc. 
De speelzaal wordt geleid door juf 
Astrid en bestuurd door een vrijwillig 
bestuur. De overheid is de laatste jaren 
hard bezig met Innovatie en Kwaliteit 
voor de kinderopvang. Deze strengere 
eisen op het gebied van kwaliteit, 
opleiding en registratie zorgen helaas 
ook voor financiële en administratieve 
consequenties.  

Dit maakt dat het besturen meer 
administratie vraagt. De 
penningmeester was er dan ook steeds 
meer tijd aan kwijt. Om de administratie 
te vereenvoudigen en te automatiseren 
is gezocht naar ondersteunende 
software. Dit systeem is met financiële 
hulp van SAS aangekocht. Het bestuur 
van ‘De Piraatjes’ is SAS heel 
dankbaar voor hun financiële bijdrage!. 
Het systeem maakt het mogelijk om als 
vrijwilligers de peuterspeelzaal te 
blijven besturen. Hartelijk bedankt voor 
alle donateurs die via SAS dit mogelijk 
gemaakt hebben. Zie voor meer 
informatie de advertentie van SAS in 
deze Prikkel.  

De peuterspeelzaal is uiteraard een plek waar het om de bevordering van de sociale samenhang voor 
de jongste inwoners gaat. De peuters zijn dan ook heel blij met het weer openen van ‘De Piraatjes’. Wat 
hebben ze elkaar en juf Astrid gemist tijdens de verplichte sluiting.  

Foto: Peuterspeelzaal de Piraatjes 
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Als in augustus de Multi Functionele 
Accommodatie, het Hart van Austerlitz, 
wordt opgeleverd zal ook de speelzaal 
daarin te vinden zijn.  
Juf Astrid hoopt daar alle peuters  
uit Austerlitz een of meerdere 
ochtenden te mogen verwelkomen.  

Neem een kijkje op de website 
www.depiraatjes.nl of maak een 
afspraak via 06-15628711.  
Aanmelden kan heel eenvoudig  
via het aanmeldingsformulier op  
de website.  

 

 

 

Waarom zou ik mijn peuter naar de speelzaal laten gaan?  

De peuterspeelzaal is een soort ‘voorschool’, waar kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar een aantal dagdelen in de week 
kunnen spelen en leren. Je zoon of dochter leert er samen 
spelen met leeftijdsgenootjes en doet allerlei 
peuteractiviteiten, die een goede voorbereiding vormen op de 
basisschool. De kans is groot dat dit zijn toekomstige 
klasgenootjes op de basisschool zijn, wat natuurlijk heel fijn 
is. Deze kinderen worden dan, als ze voor de eerste keer 
naar groep 1 gaan, al hartelijk begroet door bekende 
kinderen. 

Op de peuterspeelzaal komt je kind in aanraking met 
leeftijdsgenootjes, ander speelgoed en andere activiteiten 
dan thuis. Dit is goed voor zijn ontwikkeling. Kinderen die tijd 
doorbrengen op de peuterspeelzaal ontwikkelen zich 
namelijk sneller qua taal en sociale vaardigheden.  
Ook went je kindje er alvast aan om in een groep en volgens 
een bepaald ritme te functioneren.  
Dit maakt de peuterspeelzaal een mooie opstap naar de 
basisschool. En bovendien beleeft je kind er veel plezier!  

 

advertentie 

Nicole Dirksen 

http://www.depiraatjes.nl/
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Vrijwilligers 

Bij alle secties hebben wij te maken gehad met een terugloop van leden. Maar naast nieuwe leden voor 

de secties voetbal, tennis, darts en klaverjas zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers. Heeft u geen zin om 

te sporten maar wilt u wel helpen om het sporten goed te faciliteren? Dan zoeken we u!  

Heeft u interesse, neem dan contact op met de interim-voorzitter OMNI:  

Puck Steenhuizen tel. 0343-491809 of 06-20845561.  

Voetballen 

Wil je voetballen en hou je van klein en gezellig?  
Dan is voetballen bij SV Austerlitz iets voor jou! 

▪ Plezier en gezelligheid staan bij ons voorop, maar natuurlijk 

tonen we ook veel inzet op zaterdag tijdens de wedstrijden. 

▪ Doordeweeks op dinsdag, woensdag en donderdag trainen we en op zaterdag spelen wij 

wedstrijden met jeugd en senioren. 

▪ Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken op een trainingsavond of op een 

wedstrijddag. 

Meer informatie nodig? Stuur dan een mailtje naar: secretaris-voetbal@svausterlitz.nl. 

 

Klaverjassen 

Door de coronacrisis hebben we ons kaartseizoen niet af kunnen maken. Het nieuwe 

seizoen van sectie Klaverjas van de SV Austerlitz gaat - afhankelijk van de beslissingen 

van hogerhand - in september 2020 weer beginnen.  

We starten met een inloop/introductieavond.  

In de kantine wordt elke donderdagavond, aanvang 20.00 uur, onder het genot van een drankje en 

een hapje, gezellig in competitieverband gekaart voor de punten. Bent u een klaverjasser en op zoek 

naar een gezellige clubavond, dan bent u van harte welkom op ons Sportpark! 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Puck Steenhuizen, tel. 0343-491809 of 06-20845561. 

Foto’s: Jetty Vegter & Afbeeldingen: Pixabay.com 

mailto:secretaris-voetbal@svausterlitz.nl
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Darts 

De vrijdagavond is vaak druk en gezellig in de kantine van  

SV Austerlitz, want dan speelt de sectie darts haar wedstrijden op 

onze zes dartbanen. We starten om 20.00 uur en spelen tot 

ongeveer 23.00 uur. De sectie speelt een onderlinge competitie. 

Alle aanwezige leden gooien op een avond vier wedstrijden 501 

voor de onderlinge ranking.  

Daarnaast is er op een avond ook ruimte voor andere dartspellen, 

zoals bijvoorbeeld tactics en same color (halve-it).  

Aan het einde van het seizoen spelen we de play-offs, daar spelen de topspelers van het afgelopen 

seizoen om de prestigieuze play-off-prijs. Op die manier is het voor darters van alle niveaus leuk. 

We organiseren twee keer per jaar een open dartstoernooi.  

Heb je zin om te darten? Kom kennis maken, er is altijd wel een baan vrij om een pijltje te gooien.  

Geen probleem als je zelf nog geen dartpijlen hebt, die kun je altijd lenen!  

Deze zomer tennissen, dat kan! 

Tennisvereniging SV Austerlitz biedt een zomerlidmaatschap aan. Dit is een compact tennis 

lidmaatschap in de zomermaanden. Leuk voor sportievelingen, die kennis willen maken met tennis of  

het tennis opnieuw willen oppakken! Het is een ideale mogelijkheid om fit de zomer door te komen!  

Wat houdt een zomerlidmaatschap in? 

• Het is geldig vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.  

• Kosten zomerlidmaatschap: 

➢ Senioren: € 75,- of € 30,- als je al lid bent van een sectie. 

➢ Jeugd vanaf 5 jaar: € 30,- of € 15,- als je al lid bent van een sectie. 

• Het betreft een clublidmaatschap, je wordt niet aangemeld bij de 

 KNLTB. Je kunt dus alleen bij ons op de club tennissen. 

• Belangrijk is wel dat de corona-regels worden nageleefd: 

➢ Deze zijn te lezen op onze website en bij de baan.  

➢ Het verplicht om via de ClubApp een baan te reserveren! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvereniging Austerlitz 

Oude Postweg 31 

3711 AC Austerlitz 

mailnaar@svausterlitz.nl 

www.svausterlitz.nl  

 

Interesse?  

Op www.svausterlitz-tennis.nl  

vind je het inschrijfformulier.  

We zien jullie graag op de 

baan deze zomer! 

 

 

Foto’s: Jetty Vegter & Afbeeldingen: Sectie Darts en Pixabay.com 

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
http://www.svausterlitz-tennis.nl/
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De werkgroep het Nieuwe Lokaal is sinds vorig jaar bezig met een zoektocht naar de invulling 
van Het Lokaal aan de Oude Postweg 137 op de hoek van het Dorpsplein. Intussen is er een 
bouwgroep ontstaan die bezig is met het maken van een plan voor zowel het gebouw zelf als de 
gehele kavel waarop het staat. Deze bouwgroep bestaat uit de werkgroep het Nieuwe Lokaal, die 
voortkomt uit de Stichting Lokaal Austerlitz, aangevuld met mensen die zich hebben bewezen 
met het bouwplan Hart van Austerlitz. In het plan waar nu aan wordt gewerkt zijn twee zaken van 
groot belang voor Austerlitz; 1. het behoud van het Lokaal met een passende functie; 2. 
woonruimte bij voorkeur voor jongeren. Genius Loci staat voor de geest van de plek. Het plan 
voor het Nieuwe Lokaal moet een nieuw hoofdstuk worden in de bewogen geschiedenis van deze 
plek. Zodra het plan klaar is vertellen we er graag meer over. 

In de vorige editie van de Prikkel van begin 2020 
is ingegaan op het hoofdstuk in de geschiedenis 
van het gebruik als verenigingsgebouw en 
voorloper van het intussen vernieuwde 
Dorpshuis. In de pleitnota van Stichting Lokaal 
Austerlitz is uitgebreid beschreven wat Het 
Lokaal zo bijzonder maakt.  
Kort samengevat en wellicht bekend ontstond er 
na het opbreken van het militaire Franse Kamp, 
ruim twee eeuwen geleden in de winter van 
1804-1805, heel veel armoede. Familie De 
Beaufort schonk het verenigingsgebouw aan het 
dorp in deze moeilijke tijd. Dit ‘erfgoud’ was 
bedoeld voor het algemeen nut en in de 
reglementen staat dat het gebouw alleen mag 
worden verkocht voor culturele of religieuze 
doeleinden.  
In de 19e eeuw was het doel om het 
drankgebruik te bestrijden. Daarna kwam het 
verenigingsleven in Het Lokaal tot bloei.  
 

Dit artikel gaat in op een ander hoofdstuk in de 
geschiedenis van Het Lokaal; het gebruik als 
parochiekerk vanaf 1975 tot en met november 
2015. 
 
In het boek van Eugene de Laet en Jeroen 
Schutijser ‘Adieu huiskamer van God’, een halve 
eeuw katholiek Austerlitz leest u veel meer over 
bijna 54 jaar van het katholieke hoofdstuk van 
de geschiedenis van Austerlitz. Een aantal oud 
parochianen hebben dit waardevolle boek in 
bezit. Mogelijk heeft u nog herinneringen aan de 
‘paterbal’ die Pater de Leeuw aan kinderen 
uitdeelde. 
 
“Toen wij een optie kregen op het 
verenigingsgebouw, melde ook de Rabobank 
zich. De Rabo had wel interesse in een deel van 
het gebouw. De Rabo heeft een mooie bijdrage 
geleverd aan het ontstaan van de RK-kerk.” 
(citaat van Nico Kieftenburg) 
 
Overigens was het Lokaal al in 1962 twee jaar  
in gebruik als katholieke kerk, maar heeft de 
parochie daarna 10 jaar in de houten noodkerk 
op de Weideweg gezeten. Nadat het 
verenigingsgebouw heel kort in eigendom  
was bij de Gemeente, is het tot op heden in 
eigendom bij het Aartsbisdom, de Rooms-
Katholieke Kerk. Het verenigingsgebouw werd 
voor het gebruik als parochiekerk verbouwd. Er 
is onder andere een pastoriewoning bij gebouwd 
waar nu ook nog zuster Edith Kessels woont die 
hier hopelijk nog lang kan blijven wonen.  

Werkgroep 
het Nieuwe Lokaal 

Foto: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Het parochiekerkje ‘de Kapel van Onze Lieve 
Vrouwe van Altijddurende Bijstand’ heeft veel 
immaterieel erfgoed in het dorp gebracht. Zo 
komt de naam van De Prikkel van Pater de 
Leeuw.  
Het is bijzonder dat er in ons kleine dorp ruimte 
was voor twee kerken. Na een oecumenische 
gemeenschappelijk dienst ontstond samen-
werking en het idee om nieuwe inwoners 
welkom te heten met een bloemetje. Nog altijd 
wordt er een welkomstpakket vanuit Austerlitz’ 
Belang bezorgd bij nieuwe inwoners van 
Austerlitz, prachtig toch? 
 
Na Pater de Leeuw kwam in de parochiekerk de 
populaire Pater Andreoli; een oud-Franciscaan, 
een bloeiende tijd. Pater Blokdijk diende daarna 
helaas kort door een plotselinge dood tijdens het 
fietsen voor de pastorie van Maarn. Pater Boef 
stelde aan het eind van zijn periode tot 1994 de 
vraag of de parochie in Austerlitz nog wel 
levensvatbaar is. Op een gegeven moment 
kwam er een eind aan de ‘altijddurende bijstand’ 
van de paters Franciscanen. Het principe ‘voor 
wat, hoort wat’, raakte vanaf de jaren 90 van de 
vorige eeuw uit balans. Opvolger Schelbergen 
en alle andere voorgangers maakten er het 
beste van. Ze zorgden ervoor dat het eigenlijk 
een wonder is dat de RK-geloofsgemeenschap 
(het pareltje van de heuvelrug) nog heeft kunnen 
bestaan tot eind 2015. Het laatste jaar en het 
afscheidsweekend stond mede daarom vooral in 
het teken van dankbaarheid. 
 
 

 
“De plek moet bewaard blijven voor het dorp.  
Er mogen geen luxe appartementen worden 
gebouwd. We hopen dat het nog een aantal 
jaren duurt voordat het een andere bestemming 
krijgt. We hebben aan Zuster Edith Kessels 
beloofd dat ze er kan blijven wonen.”  
(citaat van Kees en Ineke van Drie) 
 
Tijdens het verdiepen in de geschiedenis valt mij 
op dat wordt gesproken over ‘gastparochianen’. 
Dit zijn nieuwkomers van buiten het dorp. 
Iedereen was welkom en dat is ook altijd zo 
geweest sinds de oprichting. De open huiskamer 
van God ging werken met aanmeldingen voor de 
gastparochianen, maar het kerkbezoek liep 
terug en de vergrijzing nam toe.  
Intussen zorgt Austerlitz op een andere manier 
voor elkaar en gaat het met de tijd mee. De 
jeugd heeft de toekomst en in Austerlitz, een 
eiland in het bos, zorgen we voor elkaar. De 
moderne variant van ‘altijddurende bijstand’ heet 
Austerlitz Zorgt. Doel van de werkgroep het 
Nieuwe Lokaal is het maken van betaalbare 
huisvesting zodat ook de jeugd ruimte krijgt in 
‘de geest van de plek’ van Het Lokaal. De 
geschiedenis kan zich herhalen. Zorg voor 
elkaar; we hebben er vrede mee en hebben een 
missie. De maatschappelijke culturele betekenis 
van het verenigingslokaal is groot. Het Lokaal 
verdient daarom de behandeling dat bij deze 
geschiedenis en geschenk hoort. Met een goed 
plan hopen we de handen op elkaar te krijgen. 
 
  

Als nieuwkomer in Austerlitz heb ik veel waardering voor de bewogen geschiedenis. Pas als je je erin 
gaat verdiepen, gaat het leven en ontstaat er muziek. Ik hoop dat we het ‘erfgoud’ kunnen behouden en 
de ‘genius loci’ – de geest van het Lokaal – een nieuw hoofdstuk kunnen geven, zowel sociaal 
maatschappelijk als voor de jonge generatie. Mijn dank gaat uit naar Gerard Marlet voor het uitlenen van 
het boek, het prettige gesprek en zijn verdiensten voor het dorp. De werkgroep nodigt later dit jaar het 
dorp uit voor een rondetafelgesprek om de stand van zaken en sleutel voor samenwerking te bespreken.  
 

Heb je vragen na het lezen van dit bericht?  
Bel Remco Jutstra op 06-27443661. 
Of stuur een mailtje naar: 
hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com.  
Je kunt ook altijd even langslopen bij  
Bert van Ginkel aan de Weideweg 5. 
 

 

 

 

 

 v.l.n.r.: Remco Jutstra, Frank Hermse en Jan Snijders 

Remco Jutstra 

Foto: Remco Jutstra 

mailto:hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com
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Stichting Austerlitz Samen (SAS) heeft in 2019 weer een flink aantal leuke en betekenisvolle 

initiatieven kunnen ondersteunen. Hopelijk heeft u ook kunnen genieten van één of meer initiatieven.  

Zo hebben we de volgende initiatieven ondersteunt met een financiële bijdrage: 

• Het Nieuwjaarsspektakel van Sportvereniging Austerlitz  

• Austerlitz Live 

• De montage van de AED aan de muur van De Hoeksteen 

• Het Kampement van Austerlitz 

• Het Zomeravondconcert van Erica en de Gitaaracademie 

• Blaaskapellenfestival van Blaaskapel De Heikneuter 

• Administratiesoftware voor peuterspeelzaal de Piraatjes 

• De intocht van Sinterklaas 

• Kerst-doe-markt van de Meisjesclub in de Hoeksteen 

 

 
Zomeravondconcert 

 

 
AED bij De Hoeksteen 

 

 
Kerst-doe-markt 

 

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

Fijn dat zoveel 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 aanvragen en (fiscaalvriendelijk) doneren, zie onze advertentie op  

bladzijde 41 in deze Prikkel. 

 

  

SAS 
Ondersteunde weer veel mooie initiatieven in 2019! 

Jan Smelik, Carla Verwijmeren en Bronja Versteeg 

 

Foto’s: SAS 
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In januari keken we met ons koor nog hals reikend uit naar de maand april waarin het Passie concert “de 
Crucifixion” gepland stond. Maar door de coronacrisis vielen we als koor letterlijk en figuurlijk stil. Ook de 
koorsector gaat in deze coronacrisis door turbulente tijden. De oefenavonden op maandag werden 
stopgezet. Niet samen kunnen zingen wordt door de leden als een groot gemis ervaren.  
Niet alleen de wekelijkse oefenavonden, maar veel leden kennen elkaar al tientallen jaren en het koor 
maakt deel uit van hun sociale leven. Onze dirigent en pianiste missen het koor misschien nog wel meer 
dan de koorzangers, nog los van hun inkomstenderving. Vanuit het bestuur van Cantiamo volgden mails 
met berichten om de moed erin te houden, werden oefen partituren gestuurd om thuis te oefenen en 
koorleden zochten elkaar “digitaal” op en zo werd vanuit huis het mooie Pacem opgenomen. 
 
Koorleden hielden elkaar op de hoogte over mooie wandelingen met/zonder hond, klompenpaden, 
fietsroutes, creatieve bezigheden, mooie (zelf) gemaakte gedichten. Onze dirigent werd toegezongen 
waarin tot uiting kwam hoezeer hij gemist werd. Aan nieuwe muziekstukken wordt gewerkt en naast 
serieuze, ontroerende, hartverwarmende berichten volgde ook regelmatig een vrolijke noot met 
humoristische filmpjes van onze dirigent of een mooi bericht van onze pianiste.  
 

Gespannen werd steeds uitgekeken naar de volgende 
persconferentie; mocht er alweer geoefend worden? Maar de 
onzekerheid nam ook toe; met hoeveel koorleden, hoe doe je 
dat met 1½ meter afstand? Zingen met een mondkapje? Is dat 
wel te doen? Begin mei volgde een bericht dat koren mogelijk 
super verspreiders zijn van het coronavirus. Een bericht wat 
veel onrust veroorzaakte en twijfel of we weer konden gaan 
zingen, was dat begin maart, vlak voor de Lockdown.   
Het Amsterdams Gemengd Koor had de Johannes Passion  
van Bach in het Concertgebouw opgevoerd. Ongemerkt bleek 
het coronavirus al een paar leden besmet te hebben. Van de 
130 leden van het amateurkoor werden er 102 mensen rondom 
de repetities en deze uitvoering ziek, ook de dirigent en 
begeleidende musici. Nieuws van vandaag is morgen alweer 
achterhaald en zijn er meer indrukwekkende berichten over 
koren die getroffen zijn door ziekte.  
 
Hoe veilig is het om weer te gaan zingen? Ons bestuur volgt al 
het nieuws op de voet, het onderzoek van de TU Delft, het 
RIVM, de adviezen van de korenbond. Omdat ons koor uit veel 
60-plussers bestaat en het allerbelangrijkste gezond blijven is, 
wordt besloten om dit seizoen niet meer te oefenen zoals we 
gewend waren. 
 
Hoe het er na september uit zal zien? We wachten het maar af, 
maar we blijven optimistisch, want ook thuis zingen voor de 
spiegel, in de badkamer, de tuin of in de auto kan helpen 
ontspannen. Zingen kan stress reduceren en energie geven, 
wat we allemaal hard nodig hebben in deze tijd.  

Foto: Cantiamo 
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Een blik naar “de Toekomst” 
 
Voorlopige zijn de volgende data gepland voor 2 concerten: 
 
❖ 27 maart 2021 De Crucifixion Doorn 
❖ 24 september 2022 Jubileumconcert i.v.m. 100-jarig bestaan van Cantiamo 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de pr-commissie 

Wilma Bolhuis 

Petra Kentie        

 

Tot slot een “vrolijk wijsje” 
 

Als de vogels fluiten 

 

Als de vogels fluiten luister dan eens goed,  

naar het wijsje van geluk, 

ze zingen vrij en blij en geven je moed, 

je dag kan niet meer stuk. 

 

Blijven zingen is hun grote voorbeeld voor mij,  

dat houdt de moed erin, 

vrij bewegen ik voel me vrij, 

ik krijg weer vreselijk veel zin. 

 

Zin in een nieuwe uitdaging hoe fijn is dat, 

verfrissend van oor tot oor, 

bewandelen van een nieuw onbekend pad, 

daaraan geef ik graag gehoor. 

 

Hoe eng en onzeker het ook is, 

daar waar ik nu voor sta, 

wordt het oude een groot gemis, 

maar wordt mijn leven rijker waar ik ook GA. 

 

I Love to Sing! 

www.cantiamo-austerlitz.nl      bestuur@cantiamo-austerlitz.nl  

Foto: Cantiamo & Afbeelding: Pixabay.com 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
mailto:bestuur@cantiamo-austerlitz.nl
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Gijs van Wandelen (83 jaar) Bestuurslid in de periode 1963-1980. 
In deze periode is Gijs secretaris maar ook voorzitter geweest. 
Hij is getrouwd met Bep, de dochter van één van de oprichters van AB, Willem van 
Ginkel. Zelf komt hij uit Zeist, maar als je een Ouwekamper trouwt, dan ga je in 
Austerlitz wonen. Gijs zat in de bouwcommissie van het nieuwe Dorpshuis, samen 
met o.a. Kobus Dijkhorst. Het dorp moest toen zelf ƒ 25.000,- bijeen brengen voor 
de bouw. Op het Dorpsplein stond een grote thermometer die aangaf hoeveel geld 
er al opgehaald was. Gijs heeft destijds veel geld los weten te kloppen in zijn ‘wijkje’. 
Het hele dorp stond achter de bouw en hielp waar mogelijk. Zo werd er schoon-
gemaakt door vrijwilligers, er was geen geld om daar iemand voor in te huren. 
Hij heeft ook meegeholpen met de bouw van het noodgebouw van de RK-kerk  
aan de Weideweg. Samen met Pater De Leeuw heeft hij de naam van ‘De Prikkel’ 
bedacht. Pater De Leeuw vond dat het prikkelend nieuws moest en schreef zelf 
ook leuke stukken voor De Prikkel. 
Gijs is ook medeoprichter van Carnavalsvereniging De Pompeliers, daar is hij  
ook erelid van. 
 

Henk van der Vegt (84 jaar) Bestuurslid in de periode 1968-1983. 
Secretaris van 1970-1983 en in die periode ook vice-voorzitter. 
In 1968 is hij met zijn vrouw Catrien vanuit Amsterdam aan de Marmontweg komen 
wonen. Henk had een baan in Zeist en zijn collega’s vonden het maar vreemd dat hij 
in Austerlitz ging wonen. De nieuwe woningen aan de Marmontweg zouden 
opgeleverd worden met een aansluiting op het riool, maar er was nog helemaal geen 
riolering in Austerlitz. De bewoners van de nieuwe woningen hebben in het begin 
veel getobd met overlopende toiletten. Ze hielpen elkaar met nieuwe zinkputten 
graven met heel gebroederlijk na afloop gezellig een biertje. Bij stevige regenval 
stond in die periode half Austerlitz blank, riolering was echt nodig. Daar heeft het 
bestuur van AB, die zelfs een demonstratie organiseerde, hard voor gevochten. De 
Gemeente had in 1e instantie geen geld beschikbaar maar het actievoeren heeft 
geholpen, in april 1971 werd begonnen met de aanleg van de riolering. Dat zorgde 
meteen voor een verbeterd aanzien van het dorp, de wegen werden van een nieuwe 
slijtlaag voorzien, er werden trottoirs gemaakt en het fietspad langs de 
Austerlitzseweg werd aangelegd.  
Henk en zijn vrouw wonen nog steeds in hetzelfde huis en waren op 28 mei 61 jaar 
getrouwd. Henk is koninklijk onderscheiden omdat hij naast zijn bestuursfunctie bij 
AB ook 25 jaar secretaris van de VVV in Zeist is geweest.  
 

Wim Oerlemans (78 jaar) Bestuurslid in de periode 1975-1987. 
Voorzitter van 1979 tot 1987. 
Wim en zijn vrouw Trui zijn in 1972 in Austerlitz komen wonen vanuit Culemborg.  
Hun 1e huis stond op De Beaufortweg. In 1979 heeft Wim t.g.v. het afscheidsdiner 
van Burgemeester Stolk, dat in het Dorpshuis werd georganiseerd, een groot 
decor gemaakt (2,4 bij 10 meter) met een stilistische weergave van het 
Dorpsplein. Het decor werd daarna nog jaren gebruikt voor o.a. de afscheids-
musical van de school. Wim heeft ook het huidige logo van AB ontworpen en van 
vele andere verenigingen in het dorp.  
AB organiseerde in die tijd nog bustochten voor ouderen, de bus zat meestal vol. 
De oude Dorpspomp op het Dorpsplein werd vervangen en tijdens het 
Kampement van 1981 feestelijk onthuld. Bij de aanleg was rekening gehouden 
met de mogelijkheid bier uit de pomp te laten komen. Daar is bij de opening gretig 
gebruik van gemaakt (de bierleiding zit er overigens nog steeds in!). Rond 1985 
werd de Pater de Leeuwweg gerealiseerd, dat had heel wat voeten in de aarde. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter in 1987 was er geld ingezameld 
om een speeltoestel voor de speeltuin tegenover de school te realiseren.  
Hij voelde zich zeer vereerd. 
 Foto’s: Hanneke Phielix, Jetty Vegter en uit boek: ‘40 jaar Austerlitz Belang: een duik in het archief’ 
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Frans Emmink (77 jaar) Bestuursperiode: niet precies bekend helaas. 
Voorzitter van 1987-1993. 
Frans en zijn vrouw Ina zijn in 1972 in Austerlitz komen wonen vanuit Capelle  
a/d IJssel. Ook hij woont net als Gijs en Henk op de Marmontweg. 
Een belangrijk onderwerp in zijn bestuursperiode was het smeden van de 
vriendschapsband tussen Austerlitz in Nederland en Austerlitz (Slavkov) in  
Tsjechië. Een aantal bestuursleden is daarvoor zelfs afgereisd naar Tsjechië.  
AB heeft zich in deze periode ook hard gemaakt om te regelen dat inwoners van 
Austerlitz voorrang konden krijgen bij het verwerven van een huis. Dat was niet 
helemaal onbeperkt, het was niet zonder meer Austerlitz voor de Austerlitzsers, dat 
zou onredelijk zijn. Een groot percentage van de inwoners kwam van buiten, maar 
Austerlitzsers hadden nu wel meer kans. 
 
 Gerard de Zeeuw (58 jaar) Bestuurslid 1991-2006?  

Voorzitter: het is niet helemaal duidelijk meer welke periode dat geweest is. 
Gerard en zijn vrouw Marleen zijn in 1990 in Austerlitz komen wonen vanuit Doorn.  
Al vrij snel stapt hij in het bestuur van AB, hij wilde meer band met het dorp krijgen dan 
alleen wonen. In zijn periode was het bestuur een hecht team dat alles samen oppakte 
en het gezellig had met elkaar. Er werden meer activiteiten georganiseerd door AB. Te 
denken valt aan de voorjaarsfietstocht en het midzomer feestweekend.  
Er werd gestreden om het behoud van de vrijwillige brandweer in Austerlitz, maar dat 
lukte helaas niet. Uit een oude ordner komt nog een papier tevoorschijn waarop de 
drukkosten van De Prikkel staan in 1994: ƒ 2.918,- voor 750 exemplaren. De Prikkel 
verscheen toen vaker dan 3x per jaar en werd rondgebracht door de bestuursleden. 
Een ander bijzonder feest was natuurlijk het Millenniumfeest. Op 31-12-1999 was het 
vanaf 22.00 uur feest op het Dorpsplein met muziek van een Belgische band en met 
een groot kampvuur. Er was geld ingezameld voor een spectaculaire vuurwerkshow. 
Voor dit millenniumfeest werden speciale munten geslagen ‘Ouwe Kampers’. En op 
Nieuwjaarsdag kon men op het Dorpsplein een Nieuwjaarsduik nemen in 2 containers 
met koud water met als beloning een kop erwtensoep. 
 

Jan Snijders (73 jaar) Twee perioden van vijf jaar in het bestuur.  
Begin negentiger jaren als penningmeester en van 2006-2011 als voorzitter.  
In 1984 kwam Jan vanuit Boxtel in Austerlitz wonen. Na zijn scheiding woonde hij  
6 jaar in Amersfoort, maar bleef hij betrokken bij Austerlitz. In 2006 keert hij terug  
om bij zijn huidige partner Marja Kuiper in te trekken. 
Belangrijke punten voor AB in de negentiger jaren waren gericht op wonen: o.a.  
het bouwen van woningen aan het Dorpsplein en de Weideweg, maar ook de 
voorbereidingen voor de bouw van het Franse Veld en regelen dat de woningen  
aan het Rabopad omgezet werden van recreatiewoningen naar ‘gewone’ woningen. 
In zijn periode als voorzitter was het leefbaarheidsproject erg belangrijk. Het dorp  
toonde grote betrokkenheid en koos uit 4 scenario’s het plan om zoveel mogelijk 
voorzieningen te behouden en gefaseerd en beperkt te groeien tot maximaal 2000 
inwoners. De uitvoering liep helaas vast in oeverloos gedoe wat leidde tot zijn aftreden 
maar ook tot de oprichting van Austerlitz Zorgt. Jan blijft zich nog steeds actief  
inzetten voor Austerlitz en zit o.a. in het bestuur van Woonstichting Nu Voor Straks. 
 
Al zoekende naar informatie over deze ereleden, maar vooral ook in gesprekken, kwam naar voren dat vele 

onderwerpen een terugkerend aandachtspunt zijn voor AB. Te denken valt aan de realisatie van het fietspad 

langs de Traaij dat nu inmiddels verbreed is. Maar vooral woningbouw, het behouden en verbeteren van het 

openbaar vervoer, de (ver)bouw van het Dorpshuis, de scholen en de kerken loopt als een soort van rode 

draad door de geschiedenis. Koninginne-/Koningsdag, Palmpasen, de intocht van Sinterklaas, het 

Wandelweekend en het Kampement worden al heel veel jaren georganiseerd door AB.  

Hanneke Phielix 
Foto’s: Hanneke Phielix, Jan Snijders en Gerard de Zeeuw 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

9-aug Op de fiets door de Franse tijd Vertrek Dorpsplein 14.00 uur  Gilde Zeist 

9-sep Repair Café Dorpshuis 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

20-sep Wandeling over Landgoed Bornia-Heidestein Vertrek Dorpsplein 14.00 uur  Gilde Zeist 

26/27-sep OPTIE: Paddenstoelentocht (zie blz. 20) Vertrek Dorpsplein 14.00 uur  Gilde Zeist 

3/4-okt Wandelweekend Dorpshuis Austerlitz' Belang 

9-okt Deadline Prikkel 2020-3 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

14-okt Repair Café Dorpshuis 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

7-nov Opening Hart van Austerlitz Dorpshuis St. Dorpshuis Austerlitz 

10-nov AB 75-jaar Receptie in het Dorpshuis Austerlitz' Belang 

6-dec Winterwandeling Vertrek Dorpsplein 10.00 uur Gilde Zeist 

3-jan Winterwandeling Vertrek Dorpsplein 10.00 uur Gilde Zeist 

7-feb Winterwandeling Vertrek Dorpsplein 10.00 uur Gilde Zeist 

14-mrt Winterwandeling Vertrek Dorpsplein 10.00 uur Gilde Zeist 

27-mrt De Crucifixion Doorn Cantiamo 

Openingstijden 't Boekenhuisje: maandag t/m vrijdag ± 9.30 - 18.00 uur 

 

 

Beste allemaal, 
 
Wat missen we het klaverjassen en de spelletjes, maar natuurlijk vooral het 
gezellig samen zijn. We zullen toch nog even moeten wachten maar zo gauw als 
de mogelijkheid het toe laat, zullen wij zien hoe we dit weer op kunnen pakken. 
 
In september bestaat de ouderensoos 60 jaar, natuurlijk gaan we dit met elkaar 
vieren. Ook hiervoor geldt dat wij nu nog niet goed kunnen overzien wat de regels 
worden, maar wij denken er goed over na om voor dit jubileum iets leuks te doen. 
Ook hier hoort u later meer van. 
 
Mocht u nog foto's hebben van de soos, wilt u deze dan even aan ons afstaan, 
zodat we met elkaar straks herinneringen kunnen ophalen. 
Wij wensen u nog veel sterkte en alle goeds toe voor de komende tijd. 
 
Een hartelijke groet van de Leiding. 
 
 

Bericht van de Ouderensoos 

Ria van de Kuil 

Els van Beek 

Lies Janmaat 

Els van Koningsveld 
 

Alle hier vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud! 

Afbeelding: Pixabay.com 
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  COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 

Secretaris – Gusti Smulders 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

tel. 0343-493636 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711AP 

Margreet Muller 

Waterlooweg 103, 3711 DB 

 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

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 

Ondersteuning en vormgeving: 

Maaike Phielix 

 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 9 oktober 2020 

verschijningsdatum rond 17 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 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

 t.n.v. Vereniging Austerlitz Belang in Austerlitz. 

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

Politie: Niet spoedeisend 0900 8844 / Verdachte situatie of spoedeisend 112 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

http://www.issuu.com/
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