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Nieuw jaar, nieuwe kansen 
 
En zo zit de eerste maand van 2021 er alweer op, de tijd gaat razendsnel voorbij. Op een klein incident 
op het Dorpsplein na hebben we Oud en Nieuw goed doorstaan en zijn we begonnen aan een nieuw jaar. 
Helaas is onze kerstboom, die elk jaar op het Dorpsplein staat, wel vernield. Een teleurstellende zaak voor 
ons als bestuur. Mocht(en) de dader(s) zich alsnog willen melden, dan horen we dat graag. 
 
Helaas is de coronacrisis nog steeds niet voorbij en moeten we ons nog steeds houden aan allerlei 
maatregelen, met recentelijk een nieuwe lockdown en een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur elke nacht. 
Het is een zware tijd voor ons allemaal, maar het einde is in zicht en heel langzaamaan keren we weer 
terug naar het normale leven. Gelukkig heeft het dorp een grote kracht en veel mensen die bereid zijn om 
een ander te helpen of een stapje extra te doen, waardoor we er samen doorheen komen. Als voorzitter 
ben ik daar erg blij mee en vooral zeer trots op. 
 
Normaal gesproken zou de jaarlijkse ALV begin maart plaatsvinden. In verband met corona heeft het 
bestuur besloten deze uit te stellen tot 31 maart.  Ook zullen we de ALV op digitale wijze moeten doen 
omdat het op dit moment niet toegestaan is om met zoveel mensen in één ruimte te zijn. Het gevolg 
daarvan is dat we de ALV beperken tot alleen de essentiële zaken zoals o.a. de begroting en de 
jaarplanning. Alle andere zaken zullen moeten wachten tot de volgende keer. We verzoeken eenieder dan 
ook om hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden. 
 
Namens het bestuur van Austerlitz’ Belang heet ik vooral al onze nieuwe bewoners van harte welkom in 
het dorp. Een groot deel van de huizen is al bewoond en de rest volgt snel genoeg. Het brengt nieuw leven 
in de brouwerij en zorgt voor nieuwe gezichten en nieuwe mogelijkheden. Uiteraard kunnen alle nieuwe 
bewoners lid worden van Austerlitz’ Belang als ze dat willen, mogelijk is onze vrijwilliger Gerard al langs 
geweest en anders gaat dat op korte termijn gebeuren. En voor díe mensen die via de website lid zijn 
geworden: de welkomstpakketten zijn in de maak en komen eraan. Dat geldt ook voor de leden die eind 
2020 lid zijn geworden via de website. Ook hier hebben we wegens corona wat vertraging opgelopen. 
 
In deze Prikkel kunt u ook kennis maken met ons nieuwe bestuurslid Sandra Helderman-Swart. Zij stelt 
zichzelf voor op bladzijde 39. 
 
Op 7 november 2020 hebben we nog wel het kunstwerk in de nok van Hart van Austerlitz onthuld, het 
hangt nu in volle glorie te stralen en is van verre zichtbaar voor iedereen. Mogelijk heeft u de feestelijke 
uitzending gezien op Slotstad RTV, waarin ook de cheque van de crowdfunding is overhandigd. We 
hebben het benodigde bedrag ruim bij elkaar gekregen, met zelfs een klein overschot. Het overschot is 
gereserveerd voor onderhoud van het kunstwerk in de toekomt, het gaat zeker niet verloren. 
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Het boekenhuisje dat trouwe dienst heeft gedaan tijdens de verbouwing van het Hart van Austerlitz is 
inmiddels geschonken aan het Beauforthuis die er een goede bestemming aan gegeven heeft. 
 
Ondanks dat er inmiddels elektrische leenauto’s in het dorp aanwezig zijn, verzoeken we u ook waar 
mogelijk gebruik te maken van de bus die door het dorp gaat op werkdagen. De bus rijdt nu regelmatig 
leeg of bijna leeg rond en dat is zonde. Bij onvoldoende gebruik kan de busmaatschappij besluiten de lijn 
helemaal op te heffen en dat is geen wenselijke situatie. In de weekenden rijdt er al geen bus meer en dat 
is soms een groot gemis. Kortom, moet u naar station Driebergen/Zeist? Overweeg dan eens de bus te 
nemen. 
 
Ook zijn de werkzaamheden aan de tunnel op de Traaijweg nagenoeg afgerond. Het fietspad is verbreed, 
er zijn verkeerslichten aangelegd en binnenkort wordt nog verlichting in de tunnel aangebracht en zal het 
verkeerslicht voor paarden beter afgesteld worden. Daarmee is het volledige fietspad breder, veiliger en 
toegankelijker geworden voor de vele fietsers die er gebruik van maken. 
 
Een aantal mensen heeft ons benaderd over de plannen van de KNVB, die de laatste tijd in de media zijn 
verschenen. Het kappen van bos voor de aanleg van sportvelden en bijbehorende infra roept allerlei 
vragen en reacties op. Bewoners die direct aan dit bewuste gebied wonen zijn ongerust en hebben ons 
om steun verzocht. We houden u op de hoogte. 
 
Helaas bereikte ons het bericht dat Eetcafé Ouwekamp genoodzaakt is om de deuren tijdelijk te sluiten 
vanwege lage inkomsten door corona en doorlopende kosten die betaald moeten worden. Een trieste 
gebeurtenis waarvan we hopen dat deze snel opgelost kan worden. Want een dorp als Austerlitz heeft 
een centraal punt nodig en daar hoort een hapje en een drankje zeker bij. Wij wensen alle medewerkers, 
bestuurders en andere betrokkenen bij Ouwekamp veel sterkte en geluk toe. 
 
Tot slot zijn we als bestuur zoals altijd op allerlei manieren bereikbaar, dus heeft een vraag, een 
opmerking, ergens hulp bij nodig of wat dan ook. Aarzel dan niet om ons te benaderen dan gaan we kijken 
wat er mogelijk is. In het colofon vindt u alle contactgegevens. 
 

 

  

Martijn Hartman-Maatman 
 

Van de redactie 

Wat heerlijk om ‘verse’ sneeuwfoto’s voor deze wintereditie van  

De Prikkel te kunnen gebruiken!  

Door familieomstandigheden van Jetty wordt deze editie alleen 

door mijzelf gemaakt en is er daardoor minder ‘eigen input’ van 

de redactie. Zelf ben ik namelijk ook erg druk met mijn werk en 

het samenstellen van De Prikkel neemt ongeveer een week in 

beslag. Geen tijd over dus om zelf achter kopij aan te gaan. Maar 

er is genoeg aangeleverd om toch 52 pagina’s te kunnen vullen! 

Door het tijdsgebrek schuiven nu wel 2 artikelen door naar het 

juni nummer:  

• Een artikel over de ereleden van Austerlitz’ Belang van de 

afgelopen 75 jaar. 

• De wandelroute tussen de diverse mini-bieb’s, verkoop- en 

ruiltafels in het dorp. Bent u van plan iets in uw voortuin neer 

te zetten komende periode met bijv. stekjes, planten, 

groente, fruit of boeken en andere snuisterijen? Meld dit dan 

bij de redactie, dan kan uw voortuin opgenomen worden in 

de route: de.prikkel@austerlitzbelang.nl. 

Veel leesplezier allemaal! 

Hanneke Phielix 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Soms hebben we in het groepje, dat bezig was het kunstwerk voor het Hart van 

Austerlitz te realiseren, wel eens verzucht: ‘Was het maar een rijksgebouw!’. Dan 

konden we namelijk een beroep doen op de zogenaamde eenprocentsregeling, wat 

inhoudt dat er één procent van de bouwsom aan kunst kan worden besteed. Dat was 

niet alleen gemakkelijker geweest, we zouden ook een veel groter budget hebben 

gehad dan dat er nu was. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Ons dorp heeft 

voldoende geld bij elkaar gebracht en is een mooi kunstwerk rijker. Geweldig. 

En het resultaat mag er zijn. Jammer genoeg kon er geen officiële onthulling 

plaatsvinden, ook hier gooide corona roet in de plannen. We waren namelijk van plan 

om de hele glazen gevel van het Hart van Austerlitz met plastic af te dekken, ik had 

het plastic al in huis. En dat zouden we dan na de nodige inleidende speechjes op het 

moment suprême met een stuntje, waarbij ook een hoogwerker zou worden 

ingeschakeld, in één klap naar beneden laten vallen. Op dat moment alle spotlights 

aan en op een vol Dorpsplein zouden de oh’s en der ah’s niet van de lucht zijn 

geweest. Het mocht niet zo zijn. 

De definitieve verlichting van het kunstwerk en van de ruimte waarin het hangt is bijna 

gereed, het had nog aardig wat voeten in aarde. Binnenkort is het zover. Dan kunt u 

nog meer dan nu genieten van de vele kleuren en de schaduw-effecten van de 

vormen op de achterliggende muur. 

Misschien neemt u dan ook even de tijd om het kunstwerk wat gedetailleerder te 

bekijken. De makers ervan, Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek, hebben kans 

gezien het op enkele elementen in ons dorp aan te laten sluiten. Het is niet moeilijk 

om er bijvoorbeeld de vorm van een esdoornblad in te onderscheiden. Ons dorp ligt 

tussen de bossen, al gaat het daar voor het grootste gedeelte om andere bomen dan 

esdoorns, maar er staat ook een esdoornboom op de hoek van de Austerlitzseweg 

en de Oude Postweg. Die is daar neergezet ter herinnering aan de Canadese 

militairen die ons dorp aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. In 

de Canadese vlag is een esdoornblad (maple leaf) opgenomen. Ook zijn er in het 

kunstwerk diverse symbolen te zien die te herleiden zijn tot het gebruik van het Hart 

van Austerlitz: verengingsleven, onderwijs, zorg. Deze zijn wat klein, dus het is een 

beetje zoeken geblazen om ze te vinden. 

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten wordt er nog door de aanbieder van het 

kunstwerk, de Vereniging Austerlitz’ Belang, een bijeenkomst georganiseerd met de 

kunstenaars, de leden van de Klankbordgroep Austerlitz en van de gemeentelijke 

Kunstadviescommissie. Vooral ook de grotere sponsors van het kunstwerk worden 

hiervoor uitgenodigd, er zal dan een bordje onthuld worden met de namen van deze 

sponsors. En daarna? Lang, heel lang genieten van het kunstwerk, een mooie 

verrijking van ons dorp. 

 

Wim Oerlemans  

Initiator en voorzitter klankbordgroep Kunstwerk 
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Wonen in de patiowoningen  

De meesten van u zijn vast al een keertje door het Hart van Austerlitz gelopen om te zien hoe alles is 

geworden. Wij zijn trots op wat het dorp met inspanning van de vele vrijwilligers heeft weten te realiseren! 

De patiowoningen van WoonStichting NuVoorStraks zijn inmiddels allemaal bewoond. Daarmee komt de 

stichting in een nieuwe fase terecht. Waar eerst de nadruk lag op de financiering en de bouw, verschuift 

deze nu naar het beheer van de woningen en optreden als een goede huisbaas voor onze huurders. Daar 

hebben we in de vernieuwing van het bestuur ook rekening mee gehouden. 

 

Waar zijn we mee bezig? 

Na de oplevering van de woningen hebben verschillende 

organisaties een gebaar gemaakt om een aantal extra’s mee te 

geven. In de vorige Prikkel heeft u al kunnen lezen dat Austerlitz 

Zorgt - bij de mensen die dat op prijs stellen - voor beugels in de 

badkamer heeft gezorgd en WoonStichting NuVoorStraks heeft 

alle huizen van een fraaie buitenlamp voorzien. Van Zoelen, onze 

bouwer, heeft aangeboden elke patiowoning te voorzien van een 

bankje. Als u dit leest hebben we proef gezeten, waarbij we ook 

één van de huurders hebben betrokken. In het voorjaar worden 

deze bankjes gemonteerd.  

 

Verder zijn er natuurlijk een paar kinderziekten opgelost, met name rond de warmtepompen. Het gaat om 

nieuwe, geavanceerde technologie en het gebruik ervan is voor iedereen even wennen. We werken nu 

nog aan de definitieve versie van een ‘Huurders ABC’, waarin duidelijke afspraken staan wat wij als 

stichting doen en waar huurders zelf voor verantwoordelijk zijn.   

Tot slot zijn de privacyreglementen voor WoonStichting NuVoorStraks en crowdfundingsstichting De 

Sleutel goedgekeurd door het bestuur en de Raad van Toezicht. De reglementen zullen op de 

respectievelijke websites worden gepubliceerd. 

 

Hart van Austerlitz trekt veel aandacht 

De verschillende burgerinitiatieven in Austerlitz blijven niet onopgemerkt. Wij ontvangen regelmatig 

uitnodigingen om ons verhaal te vertellen. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan een workshop en een 

maatschappelijke vastgoed-dag van de Stichting Bouwstenen, die door een groot aantal gemeenten, 

bouwers en woningcorporaties wordt gesteund. Hier is ook een publicatie uit voortgekomen: 

Vastgoedinvesteringen met Impact. Verder hebben we een bijdrage geleverd aan een masterclass 

Financiering Wooninitiatieven van Platform 31. Ook dit zal een publicatie opleveren (Financiering van 

woonvarianten voor senioren). Ook het filmpje op de websites van Austerlitz Zorgt en NuVoorStraks komt 

hieruit voort. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie, op het gebied van maatschappelijke trends 

waaronder ook alternatieve wooninitiatieven.  

Foto: WoonStichting NuVoorStraks 
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Bestuurswisseling  

WoonStichting NuVoorStraks en De Sleutel hebben hetzelfde Bestuur en Raad van Toezicht. Per 7 januari 

jl. is Jan Cremer afgetreden als eerste secretaris van de beide besturen. Jan is één van de oprichters van 

NuVoorStraks en heeft, naast zijn secretariaatswerkzaamheden, een onmisbare bijdrage geleverd aan de 

crowdfunding. We kunnen gerust zeggen dat zonder Jan Cremer de financiering nooit was rondgekomen. 

We hebben in een gecombineerde zoom-vergadering met de Raad van Toezicht op gepaste wijze afscheid 

van hem genomen. Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, zullen we ook op een meer 

persoonlijke manier afscheid nemen.  

Nu we in een nieuwe fase zijn gekomen, is er behoefte aan een bestuurslid met een technische 

achtergrond, die onder andere de contacten met de huurders kan onderhouden, kleine problemen kan 

oplossen of met Van Zoelen en andere leveranciers kan schakelen. We zijn blij dat Willem van Florestein 

deze rol wil vervullen. Hij is in de vergadering van 6 januari benoemd tot bestuurslid. Willem heeft veel 

ervaring als facilitair manager van een grote zorginstelling, veel mensen kennen hem waarschijnlijk ook 

als actief lid bij SV Austerlitz. 

Het bestuur bestaat nu uit Jan Snijders (voorzitter), Debby Neijzen (secretaris), Carl Timmermans 

(penningmeester), Carol Dohmen (lid, PR en website) en Willem van Florestein (lid, huurderszaken). De 

Raad van Toezicht bestaat uit Rudi Boekhoven als voorzitter en de leden Guus van Montfoort, Willem de 

Bruin en Gerard Marlet. 

We verwachten de komende tijd in een wat rustiger vaarwater terecht te komen. Net als u zien we uit naar 

het voorjaar en naar betere tijden waarin we samen kunnen genieten van alle mooie voorzieningen in en 

rond het Hart van Austerlitz. Voor nu wens ik iedereen alle goeds en gezondheid. 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Waterlooweg 89 

3711 BD Austerlitz 

bestuur@woonstichtingnuvoorstraks.nl 

Woonstichting NuVoorStraks.nl 

Jan Snijders, 

Voorzitter 

Foto’s: WoonStichting NuVoorStraks 

mailto:bestuur@woonstichtingnuvoorstraks.nl
https://woonstichtingnuvoorstraks.nl/


_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

advertentie 

advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.Inleiding 

Wij van de redactie zijn zeer vereerd om een stukje in de Prikkel te mogen schrijven.  

En doen ons best om het begrijpelijk te maken.  

Wij zitten in het thuisonderwijs als we schrijven. 

 

2.Thuisonderwijs 
Lot Berends: Ik baal wel maar ik hoop dat het snel weer naar school kan. 

Maar ook ouders hebben een mening hierover: 

Michelle Stevens: Ik vind het werken wel prima maar ik mis mijn 

collega's en leerlingen (van bouwmensen). 

Sonja van Dompzelaar: Ik word in deze tijd oma en ik kan op bezoek wanneer ik wil. 

 

En nu een rijm: 
Ze werken thuis. 

In hun huis. 

Ze zijn wel niet dommerds maar slimmen. 

Maar corona moet effe dimmen. 

Ze maken zich zorgen. 

Zometeen worden hun opa en oma gestorven! 

Naar school gaan is fijn. 

Maar daar stopt deze rijm. 

 

3.Groep 8 op weg naar het VO 

Om eerst te beginnen wat is VO. VO staat voor Voortgezet Onderwijs. Maar goed je denkt 

vast wat heeft corona met 8ste Groepers te maken, nou heel veel want ze moeten namelijk 

kiezen naar welke school ze gaan en daarvoor kunnen ze naar open dagen en die zijn 

afgelast, dus moeten ze het met de informatie doen die ze van folders krijgen en van vorig 

jaar. Dit maakt kiezen lastig, heb je dan een school gekozen, dan zou je eigenlijk naar een 

informatieavond moeten gaan, maar die zijn allemaal online. En de musical oefen begint 

nu, de cito toetsen en definitief advies dat moet ook online en cito wordt gericht gemaakt 

dat houdt in dat als je moeite hebt met rekenen dan moet je dan de rekencito maken. Zo 

ook met de andere vakken. Maar de juf heeft het ook niet makkelijk want ze moet alle 

adviezen zonder cito bepalen. Wat ik wil zeggen. Corona heeft veel invloed op groep 8 en 

de keuze voor het VO. Iedereen doet zijn best om het voor ons mogelijk te maken, maar ik 

mis het contact met vrienden, klasgenoten en de juf. 

 

4.Slot 
Hopelijk vonden jullie het leuk. 

Wij hebben er in ieder geval veel plezier mee gehad. 

 

Met vriendelijke groet. 

De redactie van de Pirapoleon bestaande uit: Lot en Saar Berends 

Van de Redactie  

Foto: Redactie 
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Corona beheerst ook de SV Austerlitz 
 

Voetbal 
Momenteel wordt er alleen maar 
in beperkte mate getraind door 
de jeugd. Voor de senioren kan 
er alleen maar in zeer beperkte 
mate getraind worden. 
 
Tennis 
Ondanks de coronamaatregels 
kan er wel getennist worden. In 
het begin kon er alleen 1 tegen 1 
gespeeld worden, daarna kon er 
zelfs gedubbeld worden. Maar na 
de aangescherpte maatregels 
mag er nu alleen maar weer 
1 tegen 1 gespeeld worden. 
Hier wordt overigens veel gebruik 
van gemaakt. 
 
Darts 
Door de coronamaatregels is de 
kantine gesloten, dus er kan 
helaas niet gedart worden. 
 
Klaverjassen 
Net zoals voor de darts geldt, 
kan er door de sluiting van de 
kantine niet geklaverjast worden. 
 

Vacatures 
Binnen de vereniging zijn wij op 
zoek naar bestuursleden en 
vrijwilligers voor onder andere: 

o Secretaris OMNI Bestuur 
 

o Secretaris sectie Tennis 
 

o Contactpersoon: 
SV Austerlitz – de Groene Club 
(duurzaamheid) 

Voor informatie kunt bellen met: 
Puck Steenhuizen 
voorzitter OMNI 
0343-491809 of 06-20845561 
 

Op dit moment zijn er gesprekken met de KNVB en de Gemeente 
gaande over het gebruik van de velden en faciliteiten. Na het 
verwijderen van de noodgebouwen van de school is het 2e veld totaal 
gerenoveerd. De KNVB wil voor dit jaar een pilot starten over invulling 
en gebruik van de accommodatie. 
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Sportvereniging Austerlitz is een 
vereniging met regiokarakter. 
Waar het in 1934 is begonnen 
met voetballen is de vereniging 
sinds 2010 een gezellige omni-
sportvereniging met voetballers, 
tennissers, klaverjassers en 
darters. 
 
Wij hopen de club dit jaar uit te 
breiden door Padel en Beach-
sporten zoals voetbal, tennis en 
volleybal hieraan toe te voegen. 
 
Wil je op de hoogte blijven van 

deze nieuwe ontwikkeling of wil 

je wat weten over onze 

sponsormogelijkheden?  

Stuur een mailtje naar 

mailnaar@svausterlitz.nl   

en/of kijk op www.svausterlitz.nl 

 

 

De gezelligste sportclub van Midden-Nederland! 
 

Afbeeldingen/flyer: SV Austerlitz 

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
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Hallo allemaal, 
 
Er is sinds oktober vorig jaar weer heel veel gebeurd bij Meisjesclub. 
We zijn vorig jaar, het nieuwe schooljaar, dus gestart met heel veel 
nieuwe meisjes, in onze ‘nieuwe’ kelder. Eigenlijk dus gewoon de 
oude kelder van het Dorpshuis, maar die hebben we natuurlijk wel 
een beetje gepimpt met meisjesclub-roze.  
 
Hier hebben we weer heerlijk een paar weken zitten knutselen met 
alle meiden, 25 maar liefst. We maakten uiltjes, mooie slingers en 
lichtjes voor de herfst. En we hebben heel veel kerstkaarten gemaakt 
voor de actie Kerstengel van De Hoeksteen. Een paar dingen 
moesten we thuis afmaken, omdat we weer dicht moesten, maar 
gelukkig mochten we Sinterklaas weer met elkaar in de kelder vieren. 
Dat was natuurlijk weer supergezellig met al die prachtige surprises 
en zelfs Sint kwam nog even langs!  
 
Net voor de kerstvakantie hebben we nog grappige sneeuwpopjes 
gemaakt, en daarna kwam weer het bericht dat we dicht moesten en 
inmiddels weten we dat dit in ieder geval tot 9 februari duurt. De juffen 
moesten dus weer even schakelen, maar we doen ons best om elke 
keer weer een knutsel te verzinnen die de meiden dan bij ons op 
kunnen halen en thuis kunnen maken. We zijn het jaar begonnen met 
voer-kransen voor de vogels, die waren net op tijd af voor de sneeuw.  
 
Wij hopen natuurlijk dat we snel weer met elkaar kunnen knutselen, 
en dat we dit jaar weer op kamp kunnen, maar tot die tijd: doe 
voorzichtig en blijf gezond allemaal! 
 
Groetjes van alle meiden en de juffen van Meisjesclub! 
 
 
PS Als je wilt volgen wat we allemaal maken, bekijk dan onze 
facebookpagina: https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz. 
 

Foto’s: Meisjesclub 

https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz
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Het lijkt of in deze tijd alles stilstaat, voor een deel 

zal dat ook zo zijn. Bijeenkomsten waarbij 

groepen mensen elkaar ontmoeten gaan niet 

door. Stilte, stilte, stilte… Geen lezingen, geen 

tentoonstellingen. 

 

Maar in die stilte gebeurt er toch nog heel wat. 

Voor de Stichting Lokaal Austerlitz ontvangen wij 

interessante foto’s over hoe het leven en wonen 

destijds in Austerlitz was en voorwerpen die ooit 

gebruikt zijn. Zodra de situatie het weer toelaat 

willen we de plannen voor lezingen oppakken, 

bijvoorbeeld over de vondsten tijdens de jongste 

opgravingen of de eerder aangekondigde lezing 

over het terugtrekken van de Duitse bezetter aan 

het eind van WO II. 

 

Achter de schermen wordt gewerkt, samen met de 

Gemeente en Staatsbosbeheer, aan het 

beschermen en zichtbaar maken van het erfgoed 

uit de Bataafs-Napoleontische tijd rondom 

Austerlitz. Dat zijn er tot nu toe 28. Begonnen 

wordt met de belangrijkste plekken waaronder de 

rol, de plek waar de tent van Generaal de 

Marmont heeft gestaan en de plek van een 

waterbassin. Ooit was er een Napoleonsroute 

rondom het dorp. Er wordt nu door een aantal 

enthousiastelingen gewerkt om die route weer in 

ere te herstellen. 

 

Wat ook doorgaat is het plaatsen van een grotere 

vitrine, zodat er meer over de geschiedenis van 

Austerlitz en de verenigingen getoond kan gaan 

worden. De nieuwe vitrine komt in de hal van het 

Hart van Austerlitz op de plaats waar nu een 

geleende vitrine van de Zilverkamer Zeist staat. 

In de hal van het Hart van Austerlitz staat ook de 

multitouch museumtafel met allerhande informatie 

over Austerlitz vroeger en nu. Na onze oproep 

voor giften om deze tafel te kunnen aanschaffen 

is een wonder gebeurd. Een schenking maakt dat 

de stichting de tafel kan aanschaffen.  

De gebruiksmogelijkheden zijn legio, voor ons als 

inwoners van Austerlitz, voor passanten, 

wandelaars en voor de leerlingen van de school. 

Welk een groot geschenk. Voor het beheer van de 

programmatuur heeft een vrijwilliger zich gemeld. 

Geweldig. 

 

Voor het beheren van de beeldbank zoeken wij 

nog vrijwilligers. Wie wil in een kleine werkgroep 

de beeldbank beheren en uitbreiden? U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij Puck Steenhuizen: 

J.Steenhuizen@ziggo.nl. 

 

Verder zijn wij opzoek naar opslagruimte om alle 

voorwerpen, literatuur, krantenartikelen enz. te 

archiveren en droog en niet té koud te bewaren! 

Wie-o-wie weet zo’n mooie ruimte? 

 

Wie kan ons informeren over de vrijwillige 

brandweer die tot een aantal jaren geleden in 

Austerlitz een post had? Op de Gramserweg was 

de garage van de brandweerwagen.   

Vertel de geschiedenis en de verhalen aan Marja 

Kuiper: kuiper.austerlitz@gmail.com. Van de 

verzamelde gegevens kan dan een tegel op de 

website gemaakt worden. Op die wijze is de 

informatie voor iedereen toegankelijk. 

 
  

mailto:J.Steenhuizen@ziggo.nl
mailto:kuiper.austerlitz@gmail.com
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Wij blijven ontwikkelingen volgen en gegevens archiveren, opdat we in een later stadium het aan iedereen 

kunnen tonen. Via de beeldbank, tijdens open museumdagen of tijdens de lezingen die we gaan 

organiseren. In de tussentijd zijn we erg benieuwd of er bij deze of gene bij het opruimen van zolders, 

werkkamers of schuurtjes nog mooie dingen tevoorschijn komen. Voor u is het misschien oude ‘troep’, 

voor ons én voor het vastleggen van de geschiedenis van Austerlitz is het heel waardevol spul. 

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

Voor de vitrinekast krijgt SLA in bruikleen van de Sint 

Maartensparochie van de rooms-katholieke kerk de 

herdersstaf van Pater Andreoli. Deze staf is speciaal 

voor hem gemaakt. Pater Andreoli is jarenlang de 

voorganger in Austerlitz geweest. Hij wist als een herder 

de inwoners van Austerlitz te verbinden. Hij was gewoon 

een van de inwoners van het dorp en deed mee aan de 

vele activiteiten die georganiseerd werden.  

Als de bruikleenovereenkomst geheel goedgekeurd is, 

zal Gerard Marlet het volledige verhaal over de staf, 

Pater Andreoli zelf en de betekenis van de pater voor 

Austerlitz toelichten. Wellicht in de volgende Prikkel? 

 

Uit het huis aan Dorpsplein nr. 10, 

het voormalige “bovenmeesters 

huis” en latere postagentschap, 

kwam bij de ontruiming een 

sinteltang tevoorschijn. Ooit, toen 

er nog kolen gestookt werden om 

het huis te verwarmen, was zo’n 

tang een onderdeel van het 

haardstel dat nodig was om de 

kachel te stoken. Het haardstel 

bevatte attributen om bijvoorbeeld 

de as op te ruimen en de sintels - 

overblijfselen na het branden van 

steenkool - uit de haard te 

verwijderen.  

Helaas zijn de andere attributen er 

niet, maar deze sinteltang is een 

mooi exemplaar. 

 

De sinteltang is een ca. 150 cm lang ijzeren handwerktuig met tanden, 
waarmee men de sintels uit de verwarmingsketel of een oven kan 
nemen. Er bestaan twee modellen. Bij het eerste eindigt het werktuig 
in drie haakse tanden waarvan één rond de as beweegt. Door een 
handvat te draaien, gaan de tanden open of dicht. Bij het tweede model 
gaan de tanden, die in de as-richting liggen, open of dicht door het 
duwen of trekken aan een beweegbare stang.  
Het gaat hier om het 2e model. 
 
 

Herdersstaf 

Sinteltang 

Als laatste nog een mooie aanwinst: 

een zilveren munt, een zogenaamde 

bezemstuiver Zeelandia uit 1762. 

Deze stuivers zijn in Middelburg 

geslagen tussen 1752 en 1762 en dit 

exemplaar is tijdens de opgravingen 

in Austerlitz tevoorschijn gekomen.  

Deze munt ligt, dat is logisch, te 

pronken in de vitrinekast! 

 

www.lokaalausterlitz.nl 

 Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 

http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Op het moment dat we dit schrijven hebben we januari 2021 alweer bijna achter de rug. We hadden dit 

jaar feestelijk willen openen. Fanfarecorps Erica bestaat dit jaar 115 jaar! Natuurlijk een reden om er een 

bijzonder jaar van te maken. Bijzonder zal het zijn, maar voorlopig nog zonder onze muzikale klanken 

vanuit het Dorpshuis, of de muziektent op het plein. We hopen natuurlijk dat er in de loop van dit jaar 

weer wat mogelijkheden komen, maar daar willen we nog niet op vooruit lopen. 

Ondertussen proberen we digitaal verbonden te blijven met elkaar. In december hebben we met elkaar de 

Erica Pub Quiz gedaan. Alle leden hadden een “borrelpakket” ontvangen en tijdens de pub quiz hebben 

met elkaar geproost op een gezond 2021 en dat we maar weer snel muziek mogen maken met elkaar.  

Op 11 februari organiseren we voor de leden online de workshop ‘het mysterie van de lichte muziek’ die 

gegeven wordt door Peter Kleine Schaars, een bekende componist waar wij ook muziekstukken van 

spelen. Je kan met of zonder instrument deelnemen en je wordt op een speelse manier meegenomen in 

toonladders, ritmische patronen en nieuwe thuis oefeningen. 

We kijken met veel plezier terug naar het muziekproject op 

de Pirapoleon! Heeft u toevallig het filmpje gezien tijdens de 

digitale opening van Hart van Austerlitz? Dat was echt 

superleuk gemaakt, het enthousiasme straalde ervan af.  

Hierbij de link van het filmpje:  https://fb.watch/3d0tsI-W2o/. 

 

Wat was het muziekproject precies? Groepen 5 t/m 8 van de 

Pirapoleon hebben na de zomer van docenten van het 

Kunstenhuis uit Zeist enkele weken les gekregen op 

trombone, trompet of bugel. Het project werd afgesloten met 

het prachtige filmpje waarin u kon zien en horen dat ze al 

aardig wat noten onder de knie hadden. Het was 

oorspronkelijk de bedoeling dat Erica samen met de 

leerlingen een optreden zouden verzorgen tijdens de 

opening van het Hart van Austerlitz, maar helaas kon dat niet 

doorgaan.  

Na dit muziekproject kregen de leerlingen nog de kans om 

4 gratis lessen van het Kunstenhuis te volgen. Hier hebben 

8 leerlingen aan deelgenomen, dat is echt fantastisch! De 

lessen werden in het Dorpshuis gegeven.  

We hopen dit jaar weer een project te kunnen doen in samenwerking met het Kunstenhuis. We zijn in 

overleg met het Kunstenhuis over muzieklessen die in het Dorpshuis gegeven kunnen worden, dat scheelt 

heen en weer rijden naar Zeist. Een aantal leerlingen wil graag doorgaan met blazen, dus dat klinkt goed. 

Misschien is het iets voor uw kind? Ook kinderen die in het dorp wonen en die niet aan het muziekproject 

hebben meegedaan kunnen deelnemen! Stuur voor meer informatie een mail naar het secretariaat: 

mailnaar@fanfarecorpserica.nl. 

Blijf gezond, blijf ons steunen en volgen, dan hoort u (van) ons zodra het weer mag! 

                                                               Muzikale groeten,  
www.fanfarecorpserica.nl 

 

Antje en Hanneke 

 Foto’s: fanfarecorps Erica 

https://fb.watch/3d0tsI-W2o/
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
http://www.fanfarecorpserica.nl/
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Een jonge vader loopt met zijn kleuterdochter de kerk binnen. Ze hebben 

trommels vol met zelfgebakken koekjes bij zich. ‘We houden van koekjes 

bakken’, legt hij uit. ‘En toen we hoorden van dit initiatief leek het ons leuk 

om mee te doen’, zegt hij als hij de trommels op een tafel in de kerkzaal 

neerzet. Het meisje stemt glimlachend in met wat haar vader zegt.  
 

Op de ochtend van 21 december zijn ze bepaald niet de enigen die iets komen brengen. Heel veel mensen 

doen mee aan het ‘Kerstengelenproject’. Dorpsgenoten leveren daarvoor zelfgemaakte kerstkaarten en 

zelfgebakken koekjes in. Een team vrijwilligers onder leiding van Joanne en Heleen zorgt ervoor dat de 

kaarten en koekjes op de juiste plek terechtkomen: mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

en opgegeven konden worden, bewoners van woonzorgcentra in de buurt (Beukenstein - de Brug in 

Driebergen en Warande Heerewegen in Zeist) en kinderen die regelmatig bij kerkelijke activiteiten komen. 

Meer dan 250 kaarten en heel veel smakelijke koekjes bezorgen velen zo een warm gevoel in de dagen 

richting Kerst.   
 

Het Kerstengelproject is een voorbeeld van iets dat gelukkig nog wel kan in coronatijd. Als dorpskerk willen 

we, juist nu, dichtbij mensen staan. Het is zoeken naar manieren waarop dat kan. Activiteiten zoals Kom-

in-de-kring voor kinderen, de ouderensoos, gesprekskringen en informatieve avonden van Hoeksteen 

Anders kunnen nu niet doorgaan. Maar de alleengaanden maaltijd is er nog wel, zij het in een wat andere 

vorm. Alleengaanden krijgen de maaltijden nu thuisgebracht, in plaats van dat ze zelf naar de kerk komen. 

  

Opgetogen waren we ook met de vraag van de rooms-

katholieke gemeenschap of er plek zou zijn voor de 

kerststal. Jarenlang stond deze in de weken richting 

Kerst bij de katholieke kerk. Deze kerk is nu alleen niet 

meer in gebruik. Vanzelfsprekend hebben we ‘ja’ gezegd 

op het verzoek van onze katholieke vrienden. Zo kon het 

dat veel mensen in december een kijkje kwamen nemen 

bij de kleine Jezus op het kerkplein. Volgend jaar zal de 

kerststal daar weer staan.  
 

 

Belangrijk voor ons als kerk zijn de vieringen, wekelijkse 

ontmoetingen op zondag: met elkaar zingen, nadenken over levens- 

en zinvragen, stilte en natuurlijk koffiedrinken na afloop. Sinds maart 

vorig jaar gaat dat niet meer. De eerste coronamaanden weken we 

daarom uit naar YouTube: vooraf opgenomen minivieringen vanuit 

de kerk met enkele liederen en een meditatie. Vanaf begin 

november doen we het anders, dankzij nieuwe apparatuur: iedereen 

die wil, kan live of later meekijken met de vieringen.  

De vieringen zijn elke zondag om 10 uur. Wil je meekijken?  

Kijk dan op www.kerkdienstgemist.nl en zoek op ‘Austerlitz’.  
 

Het is 21 december, het einde van de ochtend. Joanne heeft me een aantal adressen gegeven. Daar mag 

ik een zakje koekjes en een kaart bezorgen. Ik druk op de bel bij de eerste naam op de lijst. Enigszins 

verrast en vragend doet een mij onbekende mevrouw open. Ik vertel haar dat iemand koekjes voor haar 

heeft gebakken en dat een ander een kerstkaart voor haar gemaakt heeft. Als ik het aanbied, weet ze 

even niet wat ze moet zeggen. ‘Dank je wel, wat leuk’, reageert ze dan. Terwijl ik haar zie stralen, word ik 

zelf ook blij.  

Ds. Martin Boon   

Corona, koekjes, kaarten en de kerk 
 

Foto’s: John Crama & Redactie 

 

06-16279444 / mailmartinboon@gmail.com 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:mailmartinboon@gmail.com
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U heeft de weg naar de nieuwe Boekenkast in de hal van het Hart van Austerlitz al gevonden, want 

er wordt volop geleend. In het Boekenhuisje hadden we 3 kasten, nu hebben we één grote kast. Een 

aantal boeken zijn bij het inrichten van de kast tijdelijk bij ons in ‘opslag’ gegaan omdat ze er niet 

allemaal in pasten. Zo langzamerhand komen die boeken - als er ruimte is - weer terug in de kast, 

samen met nieuwe boeken. 

Vaak worden er vóór de Boekenkast nieuwe boeken neergezet. Heel fijn dat u denkt aan de 

Boekenkast, maar wij willen graag de boeken thuis ontvangen. Dan kunnen wij een keuze maken en de 

nieuwe boeken invoegen. Het is sowieso niet praktisch dat er dozen en tassen met boeken voor de 

kast neergezet worden, dat maakt de boekenkast ontoegankelijk en de hal meteen erg rommelig. 

Neem even telefonisch contact op, dan regelen we het samen! 

De indeling van de Boekenkast is als volgt: Verhalen, (streek)romans aan de linker kant en detectives 

en thrillers aan de rechterkant van de kast. Op de bovenste plank is ruimte gekomen voor de uitgaves 

van De Geus, ‘de Geusjes’ zoals wij dat noemen. Onderin is plaats voor puzzels. 

 

       Veel lees- en puzzelplezier! 

               

 

 

  

 

 

 

 

 

In het Hart van Austerlitz op werkdagen bereikbaar! 

Joke van Ooik 0343-491183                            

 

Marja Kuiper 0343-491893 

 06-23162723 

 

Afbeeldingen: Pixabay.com 
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We weten met z’n allen natuurlijk niet hoe de wereld er over een half jaar zal gaan uitzien. Het Gilde 

Zeist heeft het echter toch aangedurfd om u nu al in deze Prikkel het programma voor 2021 voor te 

schotelen. Hieronder het totaaloverzicht maar eerst even terugblikken op de afgelopen winter. 

Misschien heeft u gezien dat er tijdens uw 

wandeling deze winter volop IJSHAAR te  

zien was. Hieronder op de foto een prachtig 

voorbeeld uit de Austerlitzse bossen.  

Dit verschijnsel treedt op na een vochtige 

periode bij temperaturen rond het vriespunt. 

Oude beukentakken die op de grond liggen 

laten door de barsten in het oude hout vocht 

los dat direct bevriest. Als dit proces enige tijd 

duurt, ontstaan deze prachtige ijsharen zoals 

u op de foto kunt zien. Ze zijn echter wel snel 

verdwenen als de temperatuur oploopt. 

WIST U DAT: 
➢ U via de site www.gildezeist.nl een wandel- of fietstocht aan kunt vragen? Klik op ‘Rondleidingen’  

en u treft daar een prachtig aanbod aan. Leuk als u iets heeft te vieren (na de coronaperiode) of 
vrienden heeft uitgenodigd om in Austerlitz te komen wandelen. 

➢ Er op zaterdag 30 oktober (als het weer het toelaat) een gecombineerde PowerPointpresentatie 
over paddenstoelen plus een wandeling zal worden georganiseerd onder leiding van twee Gilde-
gidsen. Begin oktober zal er in de media aandacht aan worden besteed. Na afloop ontvangt u een 
prachtig boekje over de paddenstoelen. 

➢ U bij Buurtsuper Van Dijk vanaf mei een Gildefolder kunt krijgen waarin alle activiteiten in de 
Gemeente Zeist staan aangegeven. Echt doen als u bijvoorbeeld ’t Slot wilt bezoeken of de toren 
van de Oude Kerk aan de 1e Dorpsstraat wilt beklimmen. 
 

NOTEER ALVAST DE VOLGENDE DATA: 
➢ Zaterdag 31 juli: 14.00 uur starten we bij de bushalte op het 

Dorpsplein voor de fietstocht: ‘Op de fiets door de Franse tijd’. 
Rustig traptempo gedurende twee uur. Kosten: slechts € 2,50. 
Diverse interessante plekjes in de omgeving van Austerlitz bekend 
uit de Franse tijd worden aangedaan. Hier en daar gecombineerde 
rust-/vertelmomenten. 

➢ Zondag 26 september: 14.00 uur starten we wederom bij de 
bushalte op het Dorpsplein voor de wandeling door het landgoed 
Bornia-Heidestein van het Utrechts Landschap. Naast de prachtig 
natuur is er nog veel cultureel erfgoed uit de dertiger jaren van de 
vorige eeuw te vinden. Honden mogen echter niet worden meegenomen o.a. vanwege de twee 
schaapskuddes die in dit gebied grazen. Duur van deze wandeling bedraagt twee uur en verloopt  
in een rustig wandeltempo.  

➢ Winterwandelingen ‘21/’22. Voor de vroege vogels is er dan ook deze winter weer de winter-
wandeling in de omgeving van Austerlitz. Lekker twee uur wandelen in de prachtige omgeving van 
ons dorp. Een uitstekende manier om op een aangename wijze wakker te worden en de omgeving 
te leren kennen. We denken hierbij vooral aan het grote aantal nieuwe bewoners in ons dorp. We 
vertrekken weer om 10.00 uur van het Dorpsplein op de eerste zondag van december, januari, 
februari en 13 maart. Kosten: slechts € 2,50.  

 

 

Programma 2021 

Hans van den Breul 

Gerard Versteeg 

 

 

Check altijd even de website van het Gilde 

om te controleren of een activiteit doorgaat! 

 
Foto’s: Gilde Zeist 

http://www.gildezeist.nl/
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In de vorige Prikkel is onder andere gemeld 

dat de werkgroep in een goed gesprek met de 

Gemeente, het Bisdom en andere partijen 

probeert tot een plan te komen voor zowel het 

gebouw als het terrein eromheen. Daarbij is 

onder andere een plan ontstaan dat rekening 

houdt met de geschiedenis van het Lokaal en 

daarnaast ruimte houdt voor betaalbare 

woningen voor starters. Zodra de tijd rijp is, 

zullen jeugd en andere geïnteresseerden in 

het proces betrokken worden. 

 

Deze gesprekken zijn inmiddels gevoerd en op 8 december vorig jaar heeft de werkgroep een vruchtbare 

co-creatie sessie gehouden op initiatief en onder leiding van Jan Smelik. Aan deze sessie hebben een 

aantal “starters” uit het dorp meegedaan. De zoektocht naar een nieuwe invulling heeft nog niet geleid tot 

een financieel haalbaar plan. Dat is enorm jammer, maar er zijn werkgroep deelnemers die zich nog niet 

gewonnen willen geven. 

 

Op 1 januari jongstleden ben ik bij de gemeente Zeist in dienst getreden, waar ik mij bezig hou met 

ruimtelijke ontwikkeling. Deze positie kan ik niet verenigen met het trekken van de Werkgroep Het Nieuwe 

Lokaal. De Stichting Lokaal Austerlitz kan deze leemte niet opvullen en de huidige werkgroep houdt dus 

op te bestaan. Echter, de mensen die de werkgroep hebben aangevuld - omdat ze ideeën hadden en nog 

hebben voor het bouwen van starterswoningen op het terrein achter het Lokaal - hebben te kennen 

gegeven door te willen gaan, desnoods op andere plekken in of bij het dorp. Er is dus een andere 

werkgroep ontstaan die wordt getrokken door Jan Smelik en niet meer verbonden is aan de Stichting 

Lokaal Austerlitz. De Stichting Lokaal Austerlitz blijft onverminderd ijveren voor het behoud van het Lokaal. 

 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit 

project en dank de werkgroep leden voor 

hun enthousiaste medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remco Jutstra 

Scan de QR-code 

om ‘Het erfgoud 

van Austerlitz’  

te bekijken! 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz & Redactie 
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Foto: Redactie 

 

  

Austerlitz’ Belang heeft van de gemeente 

Zeist vernomen dat er tot 1 juni geen 

evenementenvergunningen verstrekt worden.  

Dat betekent dat de Palmpasenoptocht én de 

aubade op Koningsdag niet door kunnen 

gaan. Wellicht lukt het wel om de 

1e Austerlitzse Avondvierdaagse te 

organiseren…. 

We wachten hoopvol af! 

 

 

 

 

De eerste drie weken van februari 

- maandag t/m donderdag om 19.20 uur - 

kunt u op NPO 2 kijken naar Typisch 

Utrechtse Heuvelrug.  De historische 

plekken rondom Austerlitz komen hier ook 

in voor. Hans Nijman is samen met 

boswachter Corien Koremans al te zien 

geweest en wie weet volgt er nog meer…. 

 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Foto: Redactie & Afbeeldingen: Pixabay.com en Vogelbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaat u in het voorjaar een verkooptafel o.i.d. in 

uw voortuin zetten of een ‘mini-bieb’ plaatsen?  

Laat het de redactie dan a.u.b. even weten.  

In De Prikkel van juni willen we een route tussen 

de verschillende aanbiedingsplekken plaatsen! 

 

 

 
 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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En weer ging het anders met de opening van het Hart van Austerlitz dan we vlak ervoor nog dachten. Een 

paar dagen voor de opening kregen alle inwoners van Austerlitz een flyer door de brievenbus. Daarin 

stond de oproep om op zaterdag 7 november naar de rechtstreekse uitzending van de opening van het 

Hart van Austerlitz op Slotstad-TV te kijken. Deze tekst was slechts een paar dagen voor de verspreiding 

van de flyer geschreven, maar was bij de verspreiding ervan eigenlijk al achterhaald.  

De laatste planning was dat de opening van het Hart van Austerlitz in aanwezigheid van een dertigtal 

genodigden zou plaatsvinden. Eerst zou het namenbord bij de ingang worden onthuld, er was iets 

ceremonieels voorzien voor de overhandiging van de sleutel van het pand, er zouden diverse sprekers 

zijn, het kunstwerk zou worden onthuld enz., allemaal samen was een happening voorzien van ongeveer 

anderhalf uur. En dat alles zou dus rechtstreeks op tv worden uitgezonden. 

 

Maar… toen de flyer op de drukpers lag kregen we ‘van hogerhand’ een telefoontje dat de bijeenkomst 

toch echt niet door mocht gaan. Wat nu? Besloten werd toch een tv-uitzending te maken, echter geen 

directe tv-uitzending maar eentje met van tevoren opgenomen materiaal.  

Dat het daarna is gelukt om in een paar dagen deze uitzending rond te breien mag een wondertje heten. 

Gelukkig kon cameraman Kees Linnenbank die week veel tijd vrijmaken, net als presentatrice Brenda 

Emmen-Hassell. We kregen het voor elkaar om de betrokken wethouders, de vertegenwoordigers van de 

opdrachtgevers van het Hart van Austerlitz (Woongoed Zeist, Pirapoleon, het Dorpshuis), de voorzitters 

van de Vereniging Austerlitz’ Belang, Austerlitz Zorgt, WoonStichting NuVoorStraks, de makers van het 

kunstwerk enz. enz. voor de camera te krijgen. Er waren enkele bijdragen zoals die van de school samen 

met Fanfarecorps Erica, die we in de uitzending konden monteren.  

Tot vrijdagavond laat werd er aan de montage gesleuteld, met als resultaat dat iedereen de uitzending op 

zaterdag op de geplande tijd kon zien. En daarmee werd dan het Hart van Austerlitz, de multifunctionele 

accommodatie waar ons dorp grote behoefte aan had, officieel geopend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op de opening van  

Laat het nu volop 

functioneren! 

Jammer dat dat 

vanwege corona nog 

steeds niet goed 

mogelijk is. Maar er 

breken ongetwijfeld 

betere tijden aan. 

 

Wim Oerlemans 
Coördinator opening 

Hart van Austerlitz 
 

Foto: Stichting Dorpshuis Austerlitz 
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Ieder jaar houden wij voor alle medewerkers en 

de leden van de Bestuursraad - dat zijn de 

afgevaardigde leden van alle verenigingen - en 

de bestuursleden van het Dorpshuis een 

nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was dat op vrijdag 

8 januari en konden wij, alweer door corona, niet 

fysiek aanwezig zijn maar was een virtuele 

bijeenkomst opgezet. Dit was erg jammer omdat 

twee bestuursleden hadden aangegeven dat zij 

tijdens deze bijeenkomst, wegens vertrek uit het 

Dorpshuisbestuur, afscheid wilden nemen van de 

Bestuursraad.  

Lia van Dijk vertrok na 6 jaar als voorzitter van het 

Dorpshuisbestuur. Eddie Breunesse was 4 jaar 

bestuurslid en onze deskundige op het gebied 

van de (ver)bouw van het Dorpshuis.  

 

Namens de Bestuursraad hebben enkele leden in 

een dankwoord hun grote waardering uitge-

sproken voor al het werk dat zij hebben verzet 

voor het Dorpshuis en specifiek voor de bouw van 

het nieuwe Dorpshuis, waarin zij een groot 

aandeel hebben gehad. Tot slot hebben Lia en 

Eddie iedereen bedankt voor de prettige tijd en 

fijne samenwerking tijdens hun periode als 

bestuurslid en benadrukten zij dat het eind-

resultaat niet alleen hun toekomt, maar dat het de 

verdienste is van het gehele team.  

 

Het bestuur van het Dorpshuis zal later, als de 

corona wat is afgezwakt, op gepaste wijze 

afscheid nemen van Lia en Eddie. 

 

Inmiddels zijn twee nieuwe bestuursleden aan-

gesteld: Natalie Rutgers, zij woont sinds 2019 

met veel plezier in Austerlitz in de nieuwe wijk 

Thuis in het Loo.  

 

Het tweede lid is bij de meeste inwoners wel 

bekend, dat is Frank van Nieuwenhuizen, een 

echte Ouwe Kamper en bekend in het 

verenigingsleven van Austerlitz. Robert Goes 

gaat de functie van voorzitter vervullen. Zo is het 

bestuur samen met Paul Oortwijn als 

penningmeester en Joop den Engelsman als 

secretaris weer compleet.  

 

In deze coronatijd ligt het Dorpshuis er stil en 

verlaten bij, geen bezoekers, geen verenigingen 

en geen enkele activiteit. Maar schijn bedriegt, 

onze beheerders zijn constant in touw want 

stilzitten komt in hun woordenboek niet voor. Wat 

te denken van de oudere bewoners van de 

appartementen boven de school en het 

Dorpshuis. Deze bewoners hebben vaak wel wat 

te vragen en zolang er nog geen huismeester is 

komen zij vanzelf uit bij Adri en Jantine en dat zijn 

de beroerdste niet. Ze steken graag een 

helpende hand toe. Het bestuur is met de 

Vereniging van Eigenaars (VvE) in gesprek om 

hiervoor een goede oplossing te vinden.  

 

De maaltijden van Austerlitz Zorgt worden in het 

Dorpshuis ook door Adri en Jantine bereid. 

Nieuws van 

Met dank aan Bert van Ginkel voor het maken van de foto’s. 
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Voor de afzetting van het terras zijn een aantal 

bloembakken besteld die straks, als de zon weer 

schijnt, gevuld met aarde en planten het terras een 

gezellige aanblik moeten geven. Als tegen die tijd dan 

ook de coronapandemie wat tot staan is gebracht kunt 

u daar gezellig zitten, wat drinken en ook een heerlijke 

lunch bestellen. 

 

 

 

 

Als het mooi weer is dan is “Koffie to Go” wel een gezellige bezigheid maar daar heb je in de winter niet 

zoveel aan. Daarvoor in de plaats biedt het Dorpshuis verschillende alternatieven: 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op 

www.dorpshuis-austerlitz.nl. 

 

Zodra het Dorpshuis open mag heten wij  

u weer van harte welkom! 

 

Het Bestuur van  

Stichting Dorpshuis Austerlitz 

 

maar wel actief! 

Dorpshuis gesloten, 

❖ SOEPDAG  Iedere dinsdag vers gemaakte soep te bestellen via dinsdag-soepdag.nl 

❖ FRIET & SNACKDAG Op woensdag en vrijdag friet en snacks te bestellen via 0343-491376 

❖ BRAM’S PANNENKOEKEN Op woensdag pannenkoeken bestellen via WhatsApp 06-53206336: 

 Af te halen tussen 12.00-13.30 uur en 16.30-20.00 uur. 

 

Afbeeldingen: flyers van SDA en Bram’s Pannenkoeken en de Facebookpagina van Dorpshuis Hart van Austerlitz 

http://www.dorpshuis-austerlitz.nl/
http://www.dinsdag-soepdag.nl/
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Op 16 maart 2020 zong 
Cantiamo nog de sterren 
van de hemel, maar daarna 

werd het stil. En het is nog 
steeds stil, al bijna een jaar. 

Het is niet te geloven.  
 
In juli zijn we nog bijeen- 

gekomen bij een van onze 
leden maar dit was ook weer 

helaas eenmalig. 
 
Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Er komt een vaccin aan, maar ook hier is de 

vraag: wanneer krijgen onze leden die? Kunnen en mogen we dan weer snel aan de gang? 
Maar durven we dan ook? We luisteren naar de mensen die het moeten weten, naar onze 

bonden, naar koornetwerk. Eigenlijk had deze pagina van Cantiamo gewoon leeg 
kunnen/moeten zijn, want we doen niets. We hopen alleen maar.  
 

De leden zingen niet, maar het bestuur van Cantiamo zit niet stil. Volgend jaar bestaat 
Cantiamo 100 jaar. In september is er een jubileumconcert. Voorbereidingen voor dit concert 

zijn al aan de gang. Waar gaan we het concert houden? Welke solisten of/en muziek 
(strijkorkest?) wil onze dirigent Arie Perk graag hebben? Krijgen we repetitietijd genoeg om 
een concert in te studeren? Allemaal vragen waar het bestuur zich het hoofd over mag 

buigen. 
 

Helaas heeft deze coronatijd Cantiamo leden gekost, vooral bij de mannen. Bij navraag bij 
andere verenigingen blijkt dat ook deze met hetzelfde probleem hebben te kampen. Wij 

hopen van harte dat ons ledenaantal (nu 75) weer omhooggaat en dat we gauw weer een 
goede verdeling tussen de partijen te pakken hebben. 
 

Mannen uit Austerlitz: zingen maakt gelukkig, dus kom zingen bij Cantiamo! 
 

Op 22 februari heeft Cantiamo een (schriftelijke) ledenvergadering. Alles is anders, samen 
komen zit er niet bij, dus proberen we het op een andere manier. In deze vergadering zal de 
huidige voorzitter Peter van Putten – die vanaf 1998 in het bestuur zit – zijn voorzittershamer 

overdragen.  
Tot ziens in de volgende Prikkel. 

 
 

Nog steeds niet… 

Peter van Putten, 

voorzitter 
www.cantiamo-austerlitz.nl 

 
Foto: Cantiamo 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
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Ze hebben niet stil gezeten bij het Beauforthuis! U ziet het op deze mooie luchtfoto: aan beide kanten van 

het gebouw staat nu een ‘kubus’. De linker - aan de Woudenbergse kant – is erbij gekomen. De foto is 

gemaakt door de ontwerper van de nieuwe kubus: Ivo Rosbeek. Deze Limburger is niet alleen architect 

maar ook zanger. Hij stond al diverse keren op het podium van het Beauforthuis en vond het een eervolle 

opdracht om de tweede kubus te ontwerpen.  

In de nieuwe aanbouw wordt de afwas gedaan en de koelingen staan er. Midden in de vorige lockdown 

is, binnenin het oude pand, de keuken helemaal verbouwd. En de indeling van het café is ook grondig 

gewijzigd. Wie straks voor een concert staat te wachten tot de zaal opengaat, krijgt voortaan alle ruimte. 

De ‘oude’ kubus is met de komst van de nieuwe aangepast. De glazen bekleding is vervangen door een 

groene houten betimmering, die past bij de kleuren van het bos. De oude, monumentale kerk komt nu nog 

veel mooier uit.  

Binnenkort wordt ook de bestrating verder vernieuwd. Aan de voorkant, bij de ingang van het theatercafé, 

en aan de zijkanten tot aan de kubussen (en zelf langs de ‘oude’ kubus) komen karakteristieke waaltjes, 

net zoals aan de achterkant. De stoelen op het terras van het Beauforthuis staan straks een stuk steviger. 

 Hans van Oosterhoudt, 

Beauforthuis 

Foto: Ivo Rosbeek 
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Bewonersonderzoek 

Samen met de gemeente Zeist zijn we aan het kijken hoe we de bewoners van Austerlitz het beste kunnen 

ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Ook zijn we aan het onderzoeken wat voor de 

bewoners de meest gunstige toekomstscenario’s zijn om (op termijn) over te stappen van het aardgas 

naar een andere warmtebron. Hiervoor hebben we naar alle ongeveer 700 huizen in Austerlitz gekeken 

en deze in 9 groepen ingedeeld van type woningen die ‘op elkaar lijken’.  Een paar voorbeelden: twee 

onder 1 kap woningen uit de eerste helft van de vorige eeuw; rijtjeswoningen uit de vijftiger jaren; 

rijtjeswoningen uit de zeventiger/tachtiger jaren, vrijstaande woningen etc.  

We willen graag een indruk krijgen hoeveel energie deze woningen per type ongeveer verbruiken per jaar 

en wat er al aan isolerende maatregelen is gedaan en wat er nog (gemakkelijk en goedkoop) aan 

energiebesparende maatregelen kan gebeuren. Om hierachter te komen willen we van elk type woning er 

vier onderzoeken. Daarom zijn we in januari 2021 vanuit Austerlitz Duurzaam begonnen met het 

enquêteren van veertig bewoners in Austerlitz, waarbij we vragen naar het energieverbruik en de staat 

van hun woning. De bedoeling is dat de resultaten hiervan voor de zomer in het Dorpshuis gepresenteerd 

worden. Het is alleen niet zeker of dit vanwege corona kan plaatsvinden. 

 

Energielabel 

In de vorige Prikkel hebben we laten weten dat vanaf 1 januari er een nieuwe en duurdere manier van 

bepalen van Energie labels wordt ingevoerd. Vanuit Austerlitz Duurzaam hebben we opgeroepen om voor 

31 december een Energielabel aan te vragen en aangeboden daarbij te helpen. Er zijn een paar bewoners 

die hier gebruik van hebben gemaakt. 

 

Wat kun je zelf doen? 

Je kunt Austerlitz Duurzaam vragen om te helpen bij het opsporen van zogenaamde ‘energieslurpers’ bij 

jou in huis. Dat zijn apparaten die veel energie gebruiken. Hiervoor heeft Austerlitz Duurzaam speciaal 

een aantal energiemeters aangeschaft en die kunnen we op afspraak komen plaatsen, zodat je inzicht 

krijgt waar in jouw huis de meeste energie wordt gebruikt. 

Stuur een verzoek naar info@austerlitzduurzaam.nl. 

 

Mijn Groene Huis 

Austerlitz Duurzaam werkt nauw samen met “Mijn Groene Huis” aan de Slotlaan 300 (vlak bij het 

busstation) in Zeist. Daar kun je terecht voor gratis advies en voorlichting over energiebesparing, isolatie, 

subsidie, dubbel glas en noem maar op. Tot en met 9 februari is het energiecentrum gesloten. Je kunt wel 

op de website terecht www.mijngroenehuis.nu.  

Mogelijk kunnen we na 9 februari gewoon binnenwandelen voor gratis advies. Kijk daarvoor op de website. 

 

Repair Café 

Vanwege de corona konden we de afgelopen maanden geen Repair Café organiseren. Wel proberen we 

afspraken te maken om kapotte apparaten of kledingstukken te laten repareren. Stuur een mail naar 

info@austerlitzduurzaam.nl en meld wat je wilt laten repareren. We zoeken dan een reparateur, die het 

kapotte apparaat of kledingstuk onderzoekt en probeert het te herstellen.  

 

mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.mijngroenehuis.nu/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
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Austerlitz Duurzaam ontvangt predicaat 'Kern met Pit' 

De werkgroep Austerlitz Duurzaam deed het afgelopen jaar mee met 'Kern met Pit'. Kern met Pit daagt 

mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: 

van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe 

omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Austerlitz Duurzaam deed mee met haar initiatief om, in 

samenwerking met Samen Slim Rijden Zeist, deelauto's en de bijbehorende laadpalen in Austerlitz te 

realiseren.  

Omdat de doelstelling behaald werd, kreeg Austerlitz Duurzaam op vrijdag 22 januari het predicaat Kern 

met Pit en € 1.000,- voor het project uitgereikt. Het ceremoniële moment werd opgeluisterd met een 

coronaproof stukje straattoneel en een feestelijk lied (zie foto). Het geld besteden we aan het werven van 

nieuwe gebruikers voor de deelauto's in Austerlitz.  

Sinds kort staat er op proef een derde deelauto in Austerlitz. Als voldoende nieuwe abonnees zich 

aanmelden dan kan deze auto definitief een plekje in Austerlitz krijgen. Het gaat bovendien om een auto 

met een extra grote actieradius van 350 km (t.o.v. 200 km van de andere auto's). Handig voor lange ritten! 

De 3 auto's staan nu mooi verspreid over het dorp; 1 auto op de Oude Postweg (ter hoogte van nr. 94), 

1 op het Dorpsplein en 1 in op de Etienne De Pinedaweg (in de nieuwbouw). Je kunt gebruik maken van 

de deelauto met een abonnement vanaf € 10,- per maand. Daarnaast betaal je per km en per uur. 

Autodelen is vaak veel goedkoper dan een tweede auto. Belasting, verzekering, onderhoud, elektriciteit 

en afschrijvingskosten zijn namelijk allemaal inbegrepen in de prijs.  

Reserveren van de auto gaat via een app. Meer informatie en de mogelijkheid om een proefrit aan te 

vragen vind je op www.samenslimrijdenzeist.nl. 

 

Binnenkort in Austerlitz: coronaproof speurtocht voor het hele gezin 

Austerlitz Duurzaam, een werkgroep van Austerlitz’ Belang, heeft een uitdagende en interactieve 

puzzeltocht in voorbereiding langs de meest duurzame plekjes van Austerlitz. De tocht zal te voet af te 

leggen zijn en is geschikt voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Alles wat je nodig hebt om mee 

te doen is een smartphone. Houd de Facebookpagina van Austerlitz Duurzaam of de website van 

Austerlitz’ Belang in de gaten voor de startdatum!  De winnaars kunnen een dagje met de deelauto weg! 

 

 

 

Ida Sanders van Austerlitz Duurzaam neemt het predicaat ‘Kern met Pit’ in ontvangst. 

Ton Melgers, 

Namens Austerlitz Duurzaam 

Foto: Austerlitz Duurzaam 

http://www.samenslimrijdenzeist.nl/
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Goedendag, mijn naam is Sandra Helderman-Swart. 

Bioloog van opleiding, nu werkzaam als projectmanager 

in het UMCU en dol op bos, dieren, alles wat groeit en 

bloeit en sinds kort algemeen bestuurslid van Austerlitz’ 

Belang. In december 2019 ben ik met mijn man en 

dochters in Austerlitz komen wonen. Daarvoor woonden 

wij in Houten. Ons toenmalige huis was aan renovatie 

toe en het was verbouwen of verhuizen. Toen we het 

nieuwbouwproject in Austerlitz zagen zijn we met onze 

dochters meerdere malen wezen kijken in Austerlitz en 

de plek waar de huizen gebouwd zouden worden. Dit 

was toen nog een braakliggend stuk grond. Na veel 

overleg wilden we toch de gok wagen en hebben we ons 

ingeschreven voor het project. Het toeval was daar dat 

we het huis van onze voorkeur toegewezen kregen. Het 

lange wachten was begonnen. In oktober 2019 kregen 

we eindelijk de sleutel en we konden het huis in 

december betrekken. Wij aarden goed en het is fijn om 

te zien dat onze meiden zo ongeveer alle 

(school)kinderen in Austerlitz kennen. Kinderen lopen bij 

elkaar de deur plat en de sfeer onderling is prettig. 

Waarom nou Austerlitz? Dat hoef ik de bewoners waarschijnlijk niet uit te leggen. Austerlitz is de parel van 

de Utrechtse Heuvelrug, midden in de bossen en toch overal dichtbij. Austerlitz met zijn vriendelijke 

bewoners die elkaar nog gewoon gedag zeggen in het voorbijgaan, de gemoedelijke sfeer, de kinderen 

die lekker buiten spelen, alle activiteiten die hier georganiseerd worden en de sporten en verenigingen die 

hier zijn. Niet te vergeten de bossen waar ik heerlijk met de hond en de familie kan wandelen, de vogels 

die je hoort als je ’s ochtends wakker wordt, de tegemoetkomende bosgeur als je terugkomt van 

weggeweest. Ging ik vroeger bepakt en bezakt met mijn kinderen en hond in de auto naar het bos, nu zie 

ik het bos vanuit mijn huis, en vervelen doet het nooit. Wanneer ik in het bos wandel krijg ik altijd een 

gevoel van geluk, dat wij met ons gezin in zo’n mooi stukje Nederland mogen wonen. Dat is werkelijk 

uniek.  

Toen we hier net kwamen wonen kregen we bezoek van Gerard die ons van alles heeft verteld over 

Austerlitz en zijn verenigingen. Hij gaf toen al aan dat er bestuursleden gezocht werden. Op dat moment 

zag ik dat nog niet zitten met een kleine op komst. Toen onze derde dochter een aantal maanden was 

kwamen we Gerard weer tegen (tja een kleine gemeenschap      ) en ben ik op de uitnodiging ingegaan 

om een keer te komen kijken bij een vergadering van Austerlitz’ Belang.  

Ik vind het leuk om te weten wat er speelt in Austerlitz en om daarbij betrokken te worden om zo mijn 

steentje bij te kunnen dragen aan deze dorpsgemeenschap. Op dit moment ben ik aan het aftasten op 

welk gebied ik mij wil focussen. Er is zoveel gaande en zoveel interessants te doen. Natuurbehoud trekt 

me, en wie weet zijn er projecten waar ik me tegenaan kan bemoeien. Mijn aanpak is positief opbouwend 

en ik ben oplossingsgericht. Ik heb er zin in. En mocht er iets zijn wat ik mee kan nemen in onze 

bestuursvergadering schroom dan niet om me aan te spreken.  

Wie weet kom je me eens tegen bij de tennis, ik heb net mijn eerste tennislesjes erop zitten en kan gelukkig 

al af en toe de bal raken.        

Hopelijk tot ziens. 

Met vriendelijke groeten, 

 Sandra Helderman-Swart 

 Foto: Sandra Helderman-Swart 
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De Prikkel biedt graag de ruimte aan nieuwe ondernemers in ons dorp om zich voor te stellen. In deze 

editie besteden we aandacht aan: 

 

 

 

Manon Ruijter woont inmiddels 4 jaar in Austerlitz en is getrouwd met 

Ramon van Wolfswinkel. Door een schouderblessure is zij bij de 

fysiotherapeut in aanraking gekomen met de xco-buis. Dit is een buis 

gevuld met grit dat zich bij elke dynamische beweging in de buis 

beweegt. Door oefeningen te doen met in iedere hand een xco-buis 

worden juist de kleinere spieren en het bindweefsel versterkt. Voor 

de schouderblessure van Manon betekende dit dat zij niet 

geopereerd hoefde te worden.  

Doordat het door de COVID-19 pandemie een tijd niet mogelijk was 

om binnen te sporten, Manon een sportief buitenmens is én de 

bossen rondom ons dorp lokten kreeg zij het idee om de xco-buizen 

in een buitentraining te gaan gebruiken.  

In het najaar van 2020 is Xco outdoor training Austerlitz opgestart. 

Manon heeft in het dorp geflyerd en binnen 3 weken was de eerste 

les volgeboekt. Er was zoveel belangstelling dat ze inmiddels 2 extra 

lessen geeft. Het is meteen een mooie manier om dorpsgenoten te 

leren kennen! 

De lessen in coronatijd zijn iets aangepast, iedere deelnemer staat in zijn/haar eigen vierkant de 

oefeningen uit te voeren. Straks, als er weer meer bewegingsvrijheid is, zal er ook gewandeld worden 

tijdens de les. Een les duurt ongeveer één uur. Verschillende spiergroepen komen aan bod, maar het 

accent ligt op de core, buik- en rugspieren.  

Bij het aanmelden wordt een medische vragenlijst ingevuld en besproken wat de eventuele 

problemen/klachten zijn, zodat daar met de oefeningen rekening mee gehouden kan worden. De 

oefeningen veranderen iedere acht weken en worden naarmate de weken vorderen intensiever. Ze zijn 

op alle niveaus aan te passen waardoor de les voor iedereen toegankelijk is. Effectiviteit, afwisseling maar 

vooral plezier staan voorop! Speciale sportkleding is niet nodig en dat maakt het nog laagdrempeliger om 

deel te nemen. 

De voordelen van deze training op een rijtje: 

• Vergroot het uithoudingsvermogen en de spierkracht. 

• Verbeterd de core-stabiliteit (buik-, rug- en heupspieren), de coördinatie en algehele balans. 

• Versterkt het bindweefsel waardoor je minder blessuregevoelig wordt. 

• Sporten in de buitenlucht in een prachtige omgeving! 

 

Lestijden: Maandag 20.00 uur, woensdag en vrijdag 9.00 uur. 

Startpunt: Hoek Waterlooweg - D.J. van Nieuwenhuizenweg. 

Tarieven: 10-rittenkaart € 75,- en een losse les € 10,-. 

  Eerst een proefles is mogelijk! 

Aanmelden: xco.austerlitz@outlook.com. 

 

 

 

Hanneke Phielix 

Wilt u ook iets vertellen over uw onderneming 

in De Prikkel? Neem dan contact op met de 

redactie: de.prikkel@austerlitzbelang.nl. 

 Foto’s: XCO Outdoor Training 

mailto:xco.austerlitz@outlook.com
mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Foto: Redactie 
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OUWEKAMP, ons eetcafé  

Waarschijnlijk weet u het wel: Ouwekamp, ons eetcafé, is in winterslaap. Door corona is het niet 

mogelijk om het hoofd boven water te houden. Doen we dit niet, dan stevenen we af op een 

faillissement, met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we in samenspraak op de Algemene 

ledenvergadering maatregelen getroffen om in 2021 in “winterslaap” te gaan. Op deze wijze 

kunnen we aan onze (financiële) verplichtingen blijven voldoen. In 2022, of zoveel eerder als 

mogelijk is, hopen we met een schone lei een mooie doorstart te kunnen maken. 

 

Wat betekent “winterslaap” voor Ouwekamp?  

Tijdens een winterslaap zijn de activiteiten tot een minimum teruggebracht om op het moment 

dat het mogelijk is weer “tot leven” te komen. We beperken de uitgaven in 2021 tot een minimum 

door de deuren te sluiten en alle activiteiten te staken. Ook waren wij helaas genoodzaakt om 

afscheid te nemen van ons team. Voor huurvermindering zijn wij in gesprek met Bavaria. We 

maken plannen voor een doorstart en onderzoeken de mogelijkheden om samenwerkings-

verbanden aan te gaan.  

 

Wat betekent “winterslaap” voor u?  

Vanwege corona was restaurantbezoek al geruime tijd niet mogelijk. Vanaf 1 januari jl. kunt u 

ook geen maaltijden of “coffee-to-go” meer afhalen.  

 

Wat hebben we nodig om weer open te gaan? 

We zijn heel hard op zoek naar mogelijkheden om inkomsten te creëren om het verlies van 2020 

en de vaste uitgaven van 2021 te compenseren. Daarvoor doen wij in eerste instantie een 

beroep op onze leden.  

 

Wat kunt u doen? 

We zijn ervan overtuigd dat meer Austerlitzsers Ouwekamp een warm hart toedragen en willen 

helpen om Ouwekamp zo snel mogelijk weer open te laten gaan. Hoe? Dat laten wij u nog 

weten. Maar u kunt ook alvast lid worden, ook al is Ouwekamp niet open. Of u kunt als donateur 

een vrijwillige bijdrage leveren. Ga hiervoor naar www.ouwekamp.nl/lid-worden. Dan zijn we 

weer een stapje dichter bij een eigen eetcafé in Austerlitz waar we allemaal trots op kunnen zijn. 

 

Vriendelijke groeten van de besturen van Ouwekamp, ons eetcafé. 
 

 
 

Ouwekamp, ons eetcafé | Oude Postweg 144 | 3711 AL Austerl itz  
0343 –  41 15 84 |  info@ouwekamp.nl  |  www.ouwekamp.nl  

 
 

 

http://www.ouwekamp.nl/lid-worden
mailto:info@ouwekamp.nl
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Wat hadden we ons verheugd om in de herfstvakantie van 2020 onze jaarlijkse 
vogeltentoonstelling in het prachtige nieuwe Dorpshuis Hart van Austerlitz te houden. 
Heel wat leden hebben afgelopen jaar prachtige jonge vogels gekweekt. En de mooiste 

daarvan wilden we graag aan Austerlitz en de wijde omgeving laten zien. En voor ons 
natuurlijk ook de bijbehorende wedstrijd: wie hebben de mooiste vogels in de diverse 
groepen! 

 
We hebben lang gedacht dat het toch nog zou gaan lukken. Onder strenge voorwaarden 

en met een heel ruime opzet. Maar helaas, begin september werd duidelijk dat het niet 
kon: we zagen geen kans om aan de landelijke en gemeentelijke voorwaarden te voldoen. 
 

Ook als vereniging onderling was het een “prutjaar”. Begin maart hadden we nog net 
voor de lockdown een normale ledenbijeenkomst. Daarna viel alles stil. Na de 
zomervakantie, met het nieuwe Dorpshuis in het vooruitzicht, hebben we twee 

ledenbijeenkomsten kunnen houden met een kleine groep mensen: een stuk of 12. 
Normaal worden onze bijeenkomsten door zo’n 20 leden bezocht. Maar daarna ging alles 

weer op slot. 
 
De meeste van onze leden zijn inmiddels al bezig met de voorbereiding voor het nieuwe 

kweekseizoen, of zelfs al volop bezig. Bij een aantal zijn er al flink wat jonkies uit het ei 
gekomen. We gaan er voorlopig maar vanuit dat we ze in oktober dit jaar wel kunnen 

laten zien. De keurmeesters voor de tentoonstelling van dit jaar zijn in ieder geval al 
vastgelegd. 

 

Hopelijk tot ziens op 
onze tentoonstelling 
van 21 t/m 23 

oktober 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgericht 29 januari 2007 

 

Lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  
te Bergen op Zoom 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nr. 40478231 

info@austerlitzsevogelvrienden.nl 
 

 

Austerlitzse Vogelvrienden 

De Vogelvrienden waren één van de eersten die in het nieuwe, 

toen nog ‘kale’ Dorpshuis een vergadering hielden…. 

Kees Verbeek 

Foto: Redactie 

mailto:info@austerlitzsevogelvrienden.nl
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Jacob van Soesbergen was één van de eerste bewoners (landbouwer) van Austerlitz. Toen het kamp van 

De Marmont in 1809 werd opgeheven kreeg ook Van Soesbergen grond toebedeeld. Door de latere 

uitbreiding bezat Van Soesbergen landbouwgronden bijna vanaf de Weideweg t/m het NTKC-terrein. Waar 

nu de Dirkje van Barneveldweg en de Johannes Stoopweg liggen was hun weiland. De boerderij stond 

aan de Oude Postweg, nu nr. 145. Van Soesbergen voerde een gemengd bedrijf, met een winkel en een 

transportbedrijf. In het begin vervoerde men met paard en wagen vee naar het abattoir in Zeist. In de 

vijftiger jaren werd de eerste vrachtauto aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: De afgebrande boerderij 

met winkel eind jaren dertig. 

 

Afb. 2: De herbouwde boerderij met vooraan 

de winkel. Het was een soort kruidenierswinkel, 

waar men ook klompen kon kopen. Links de 

wagenloods. 

Afb. 3: Huidige situatie Oude Postweg 

en hoek Wellingtonweg. 

 
Foto’s: Bob de Blom, Bert van Ginkel, Gemeentearchief Zeist en Stichting Lokaal Austerlitz 
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Afb. 5: V.l.n.r. stukje lange stal met 

klompenhok (uitbouw), boerderij (deel 

met woning en winkel) en de wagenloods, 

gezien vanaf het Dorpsplein. 

Afb. 4: Hetzelfde als afb. 2, maar deze 

foto is genomen vanaf de andere kant. 

 

 

Afb. 6: Idem als afb. 5, alleen met meer 

zicht op de kopgevel van de lange stal, 

die later gebruikt werd door het metaal-

bedrijf van de Firma Franke Staal en nog 

weer later door Manege Hilligersberg, uit 

de buurt van Rotterdam.  

In de wagenloods stonden platte karren 

en rijtuigen. Zie op afb. 1 het bord aan de 

boom met de tekst: Rijtuig en paard te 

huur. 

 

Afb. 7: Huidige situatie Dorpsplein. 

Bronnen: Archief Rutger Loenen, Gemeentearchief Zeist, Stichting 

Lokaal Austerlitz, Bob de Blom, Bert van Ginkel en Puck Steenhuizen. 

 

Puck Steenhuizen 

en Bert van Ginkel 

Foto’s: Bob de Blom, Bert van Ginkel, Gemeentearchief Zeist en Stichting Lokaal Austerlitz 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

31-mrt Algemene Leden Vergadering AB Thuis online Austerlitz' Belang 

28-mei Deadline Prikkel 2021-2 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

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

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

21/23-okt* Vogeltentoonstelling Dorpshuis Austerlitzse Vogelvrienden 

30-okt* Paddenstoelen: PowerPointpresentatie & wandeling Dorpshuis Gilde Zeist 

13-nov* Najaarsconcert Dorpshuis Fanfarecorps Erica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten met een * zijn onder voorbehoud! 

Omdat de RMN vaak 

met een dubbellader 

rijdt is het fijn als de 

afvalbakken zoveel 

mogelijk 2 aan 2 

langs de weg staan! 

 

 

Download de  

RMN-App, dan kan je 

op ieder moment snel 

controleren welke bak 

er aan de weg moet. 
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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. 0343-225027 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

Margreet Muller 

Waterlooweg 103, 3711 DB 

Sandra Helderman-Swart 

Etienne de Pinedaweg 27, 3711 CH 

 

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) 

 
 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 28 mei 2021 

verschijningsdatum rond 12 juni 

 

 

 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 0343-225027 

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

 

Verdachte situatie of spoedeisend 112 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

Foto achterzijde: Redactie 

http://www.issuu.com/
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