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info@austerlitzbelang.nl 
www.austerlitzbelang.com                
Zie het colofon voor meer informatie 

Martijn Hartman-Maatman 

Voorzitter AB 

Januari 2023, het nieuwe jaar is net begonnen. We zitten nog midden in de winter, maar heel 

langzaamaan worden de eerste sporen van de lente zichtbaar. Ook in het dorp begint de 

activiteit weer toe te nemen en dat is altijd goed om te zien. 

 

Bij Austerlitz’ Belang zijn er ook wat veranderingen gaande. In mijn vorige voorwoord heb ik 

nog gemeld dat we problemen hadden om het bestuur gevuld te houden of überhaupt op het 

goede niveau te houden. Nu is dat weer helemaal anders. Persoonlijk heb ik besloten om niet 

terug te treden als voorzitter, maar mijn functie nog wat langer aan te houden. Daarnaast zijn 

we momenteel in gesprek met een aantal mensen, die overwegen om zitting te nemen in het 

bestuur en daar zijn we uiteraard erg blij mee. 

 

De jaarlijkse ALV zal plaatsvinden op 8 maart van dit jaar, dus ook daarvoor zijn de 

voorbereidingen in volle gang. We proberen weer terug te keren naar het oude concept, 

waarbij we een formeel deel combineren met een leuk en/of leerzaam deel. De stukken en de 

agenda vindt u als bijlage bij deze Prikkel of zijn op te vragen bij het bestuur. 

 

Helaas hebben we in de afgelopen periode ook ons zeer gewaardeerde bestuurslid Margreet 

verloren. In de periode dat ze bij ons was, heeft ze ons als bestuur flink vooruitgeholpen en op 

allerlei manieren ondersteund om tot een beter bestuur te komen. We zullen haar ontzettend 

missen en zijn zeer dankbaar voor de tijd, die ze bij ons was en alles wat ze voor ons gedaan 

heeft. Elders in deze Prikkel is een in memoriam opgenomen. 

 

Op dit moment is in de gemeente Zeist de discussie gaande over een vuurwerkverbod. Moet 

dat er nu wel of niet komen? Voor zover ik weet is er afgelopen Oud & Nieuw weinig tot geen 

schade geweest in het dorp en zijn er geen ernstige verwondingen voorgevallen. Los van de 

mening over een verbod, dit staat of valt met handhaving natuurlijk. Gelukkig hebben we in 

ons mooie dorp nooit zoveel behoefte aan handhaving en ik hoop van harte dat dat zo blijft. 

Of er wel of geen verbod gaat komen is op dit moment nog onduidelijk, we wachten de 

discussie in de gemeenteraad rustig af. 

 

Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat we op 15 maart aanstaande weer kunnen en mogen 

stemmen. Ditmaal is dat voor zowel de Provinciale Staten als voor de Waterschappen. De 

benodigde documentatie zal binnenkort via de Gemeente verspreid worden. Als Austerlitz’ 

Belang geven wij geen stemadvies. We roepen bij deze wel iedereen op om te gaan stemmen 

op de persoon of partij van uw eigen keuze, zodat u zich altijd vertegenwoordigd weet in de 

diverse bestuurslagen. 

 

Rest mij slechts om eenieder alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar, geniet nog even van 

de laatste winterdagen en graag tot ziens in het mooie Austerlitz! 
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In december 2022 bestond Austerlitz Zorgt 10 jaar. 

Met onze leden, vrijwilligers, inwoners en alle 

anderen, bij Austerlitz Zorgt betrokkenen, wilden 

we daar heel graag op een passende feestelijke 

wijze bij stilstaan. 
 

Symposium 

We startten op vrijdag 9 december met een 

symposium in het Dorpshuis, met name voor 

geïnteresseerden uit de rest van het land. Meer 

dan vijftig vertegenwoordigers van vergelijkbare 

en geïnteresseerde organisaties in Nederland 

waren te gast bij deze inspirerende middag. We 

keken terug naar de oprichting van onze 

zorgcoöperatie en hoe we met vallen en opstaan 

een succesvol concept ontwikkelden. Steun van 

de Gemeente, vrijwilligers en dorpsondersteuners 

is daarbij van enorme betekenis geweest. En 

zeker ook de onmisbare betrokkenheid van vele 

leden in het dorp, die hun (financiële) bijdrage 

leveren. 
 

Jan Smelik, één van de oprichters van Austerlitz 

Zorgt, en Henk Nies, één van onze leden van de 

Commissie van Advies, stonden uitvoerig stil bij de 

kracht van de burger in verleden, heden en 

toekomst, om vanuit ‘omzien naar elkaar’ tot een 

leefbaar en gezond dorp te komen. Ook 

wethouder Angèle Welting sprak waarderende 

woorden uit in de richting van ons dorp. We mogen 

trots zijn, dat werd ons allemaal wel meegegeven!  
 

Tijdens de bijeenkomst werd een dummy van het 

te verschijnen boek “Austerlitz doet het zelf” met 

als ondertitel: “Hoe een dorp zijn zorg regelde” 

door twee oprichters en auteurs Jan Snijders en 

Wim Oerlemans, overhandigd aan Henk Nies. 

Helaas lag het origineel nog bij de drukker en was 

het nog niet gereed. Binnenkort volgt nieuws over 

de feestelijke lancering. Dat houden we nog 

tegoed, we laten u weten wanneer het zover is. 

 
Foto’s: Austerlitz Zorgt 
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Austerlitz Vertelt door Austerlitzsers 

Op zondag 11 december was er voor alle inwoners uit ons dorp een verhalenmiddag georganiseerd. Ons 

doel was om aan de hand van verhalen van dorpsgenoten in te gaan op de ontwikkeling van Austerlitz door 

de jaren heen. Hoe we in een tijd van armoede en met weinig voorzieningen in de jaren 30 een bekend 

dorp zijn geworden, met voorzieningen die zijn bevochten door onze inwoners. ‘Ouwekamp’ werd een soort 

geuzennaam. Bestuurslid Gea Vermeulen ontving vijf dorpsgenoten, die uitvoerig door wethouder 

Walter van Dijk werden bevraagd. Hij verving de helaas zieke wethouder Laura Hoogstraaten. Er 

werden mooie herinneringen opgehaald, die werden aangevuld met smakelijke verhalen uit het publiek in 

de bomvolle zaal van het Dorpshuis. Stadsdichter Diet Groothuis droeg haar mooie, voor deze gelegenheid 

gemaakt gedicht ’Zoals’ voor en dorpsgenoot Maarten Tros bracht een zelf-gecomponeerd lied ten gehore. 

Het was in één woord prachtig! Na afloop haalden velen van u tijdens een informeel samenzijn nog veel 

meer bijzondere herinneringen op. 
 

Austerlitz Plant 

Op maandag 12 december, onze jubileum dag, werden er als afsluiting vijf bomen geplant in het Rutger 

Loenen plantsoen. De bomen zijn door het zittende bestuur aangeboden aan de vijf oprichters van Austerlitz 

Zorgt en vormen een blijvende, groene herinnering aan hun inzet voor Austerlitz. 
 

Magazine 

Diezelfde maandag is een speciaal Jubileum Magazine huis-aan-huis verspreid met op de voorkant een 

foto van de banners, die bij de ingangen van het dorp hingen: “Austerlitz 10 jaar een zorgzaam dorp”. Een 

onder redactie van Carol Dohmen samengesteld jubileumblad met verhalen van en voor dorpsgenoten in 

alle leeftijden over 10 jaar Austerlitz Zorgt. 
 

Meer dan 520 leden 

Wij hebben het idee dat we samen met velen terug kunnen kijken op een mooi en goed en feestelijk verlopen 

lustrum. Wij beschouwen de grote aanwas van nieuwe leden tot meer dan 520 als een mooi bewijs. 
 

En nu?  

We gaan als bestuur graag met de vrijwilligers en het dorpsteam weer hard aan de slag om voor alle leden 

van alle leeftijden het zorgzame dorp verder uit te bouwen! Daarbij laten we ons graag inspireren door de 

resultaten van de dorpsenquête, die we in 2022 samen met Austerlitz’ Belang hebben gehouden. U gaat 

zeker van ons horen! Noteer alvast de datum van onze algemene ledenvergadering op woensdag 19 april. 

Graag tot ziens! 

 

10 jaar Zorgzaamheid, Zelfredzaamheid en Solidariteit 

Namens het bestuur van 

Austerlitz Zorgt 

 

Charles Laurey 

Voorzitter 

 

Foto: Austerlitz Zorgt 
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Traditiegetrouw beginnen wij Koningsdag in Austerlitz ‘s morgens samen op het Dorpsplein. 
Voordat de vlag gehesen wordt, trakteert Buurtsuper Van Dijk op krentenbrood en schenkt 
Austerlitz’ Belang de bijbehorende koffie. Fanfarecorps Erica zorgt voor de vrolijke noot en 
begeleidt het zingende publiek tijdens de aubade. 
 

Maar dit jaar kan het ook anders: zing mee in het KONINGSKOOR! 
Maarten Tros, onze veelzijdige dorpsmuzikant, gaat dit gelegenheidskoor begeleiden. Je hoeft 
niet goed bij stem te zijn, maar wel enthousiast! Neem je buurman, dochter, vader of vrouw mee. 
Want iedereen mag meedoen, alle Austerlitzsers en iedereen die zich met Austerlitz verbonden 
voelt. Hoe meer zangers, hoe meer vreugd! 
 

Als je mee wilt zingen, dan verwachten wij je wel op twee repetities in het Dorpshuis op vrijdag-
avond 14 en donderdagavond 20 april van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. De kledingcode voor 
het optreden: je draagt uitsluitend zwart en oranje. 
 

Wil jij meedoen? Meld je dan aan en stuur een berichtje aan Sandra de Hoog: 
info@sandradehoog.nl  
Tel. 06 1929 0467                            Laten we er samen een fantastisch optreden van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Redactie 
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Op het moment van verschijnen van deze Prikkel zit de 

eerste maand van 2023 er alweer op. We kijken terug op 

een mooi 2022 waarin we corona hopelijk voorgoed gedag 

hebben gezegd en waarin we als Dorpshuis mooie 

resultaten hebben gehaald. Het aantal maatschappelijke 

activiteiten is fors toegenomen. Door ruimtegebrek op 

school gebruiken al een aantal maanden verschillende 

schoolklassen van De Pirapoleon zalen in het Dorpshuis.  

 

We zijn op dit moment alweer druk bezig met het plannen 

van allerlei nieuwe maatschappelijke activiteiten. 

Daarnaast zijn we veelvuldig in gesprek met de school en 

de Gemeente om gezamenlijk te bekijken hoe we onze 

ruimtes zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Onze 

medewerkers werken ondertussen hard aan de nieuwe 

lunchkaart voor het komende terrasseizoen. Er was dus 

genoeg te doen in deze eerste maand van het jaar.  

 

Peter Lusse in Austerlitz 

Met zijn show ‘Eddie voor het leven’ toert Peter Lusse de 

komende maanden door verschillende theaters in 

Nederland en wij hadden op dinsdag 24 januari de primeur 

om het decor te zijn van zijn eerste try-out. De gymzaal 

werd omgebouwd tot een theater waar meer dan 100 

mensen genoten van een optreden van ruim 2 uur. 

 

BHV 

Op donderdag 26 januari was het voor de medewerkers 

van het Dorpshuis weer tijd voor de jaarlijkse BHV-cursus. 

Naast onze medewerkers sloten er ook medewerkers aan 

van Accurate Zorg, Slagerij Noordam, SlimGym, 

Buurtsuper Van Dijk en Suuz Hairstyling. Onder leiding van 

twee professionele cursusleiders gingen we aan de slag 

met de verschillende BHV onderdelen. Zo werden er won- 

 
den verbonden, hebben we 

brandjes bestreden en stond 

ook de jaarlijkse reanimatie-

cursus weer op het programma. 

Aan het eind van de dag was 

iedereen in bezit van het BHV-

certificaat voor 2023, wel zo’n 

veilig gevoel! 

 

Fotoverantwoording: volgende pagina 
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Nieuwe verlichting 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we nu ook in de 

donkere dagen beter zichtbaar zijn. ‘Mandy 

Maakt’ ontwierp en installeerde voor ons deze 

kleurrijk verlichte neonreclame. Brandt de 

reclame, dan bent u van harte welkom in ons 

Dorpshuis. Is dit verlichting uit, dan zijn we op dat 

moment (even) gesloten. Leuker kunnen we het 

niet maken, makkelijker wel. 

 

KinderDisco 

Tijdens de feestweek van Austerlitz’ Belang in 

augustus vorig jaar, organiseerden we vanuit het 

Dorpshuis een avond lasergamen voor de jeugd. 

De opkomst en het enthousiasme was zo groot 

dat we besloten om vaker activiteiten voor de 

jeugd te gaan organiseren. Op vrijdag 27 januari 

stond dan ook onze tweede jeugd-activiteit op het 

programma: KinderDisco. De gymzaal werd 

omgebouwd door Dansparadijs met versieringen, 

rookmachine en een lichtshow. DJ Fred was 

aanwezig om de kids te voorzien van de nodige 

dancehits. Ruim 100 kinderen waren er aanwezig 

en ze hadden een avond om nooit te vergeten!  

Ook de ouders - die eigenlijk de zaal niet in 

mochten - genoten overduidelijk.  

 

Ook voor de komende maanden staan er alweer 

een aantal leuke activiteiten op het programma en 

deze lijst zal zeker nog verder uitgebreid worden. 

Voor het meest actuele overzicht verwijzen we u 

graag naar onze website en Facebookpagina. 

 

www.dorpshuis-austerlitz.nl 

info@dorpshuis-austerlitz.nl 

tel. 0343 491 376 

Namens het Bestuur 

Frank van Nieuwenhuizen 

Voorzitter 

 

Foto verantwoording 

▪ Peter Lusse treedt op in het Dorpshuis: Michel Faijdherbe 

▪ Grote opkomst bij de BHV-cursus: Gabriel Monbredau 

▪ Kinderdisco in het Dorpshuis: Erik Nieuwpoort 

▪ Kinderdisco in het Dorpshuis: Erik Nieuwpoort 

▪ Organisatiecomité van de Kinderdisco: Jorien van der Laan 

▪ Nieuwe verlichte reclame bij het Dorpshuis: Mandy Maakt 

▪ Poster Eddie voor het Leven: Peter Lusse 
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Foto’s A4D 2022 

 

  

Avondvierdaagse Austerlitz 
9 tot en met 12 mei 2023 

De voorbereidingen voor de Avondvierdaagse van Austerlitz zijn alweer in volle gang! Zet dinsdag 

9 tot en met vrijdag 12 mei 2023 maar alvast in de agenda, want dan begint de tweede editie. We 

hebben weer prachtige routes uitgezet rondom ons dorp, waarbij we natuurlijk de Pyramide weer 

gaan aantikken. Ook dit jaar kun je je opgeven voor twee afstanden; de 5 en de 10 kilometer met 

op de laatste avond, vrijdag 12 mei, het défilé. 
 

En om nog maar even te benadrukken, de Avondvierdaagse van Austerlitz is echt voor iedereen, voor 

jong én oud, voor Austerlitzsers en wandelaars van buiten. Vanaf half maart openen we de inschrijving 

via onze website www.a4d-austerlitz.nl. 
 

Voor deze week zijn we nog wel op zoek naar mensen die een handje willen helpen. We hebben 

verkeersregelaars nodig, mensen voor de verzorgingsposten en EHBO’ers. Heb je zin om één of meer 

avonden bij te springen? Stuur ons dan een mailtje info@a4d-austerlitz.nl. 
 

Loop, beleef of help mee bij de tweede editie van de enige echte Avondvierdaagse Austerlitz.  

Graag tot dan! Werkgroep Avondvierdaagse Austerlitz,                     

 

 
Mardie, Fulco, Dries, Esmée, Jorieke, Jouke, Leon en Janine 

Foto’s: Janine Scholte en Jouke Numan 
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Een volle zaal op 12 november 2022 bij ons Brel 

& Brass concert. De bezoekers kwamen niet 

alleen uit Austerlitz, maar ook elders uit het land. 

Het was een mooi concert met na de pauze een 

fantastisch optreden met Micheline Van Hautem 

en trombonist Jos Jansen.  
 

Ook was er een volle zaal tijdens ons informele 

Nieuwjaarsconcert op zondag 15 januari. Sinds 

2019 hebben we dat niet meer kunnen doen in 

het Dorpshuis, dus het voelde goed om het 

nieuwe jaar op deze muzikale wijze van start te 

gaan. Een aantal leden werden tijdens dit concert 

gehuldigd, want we hadden door het uitvallen 

van concerten tijdens de coronaperiode een 

achterstand met de jubilarissen. Het publiek 

genoot tijdens het concert van een kopje koffie 

aangeboden door Erica en het Dorpshuis met 

daarbij een koekje gesponsord door Buurtsuper 

Van Dijk.  
 

2023 is het jubileumjaar van onze dirigent Bert 

Willemsen. Al 25 jaar staat hij voor Erica! Wij zijn 

ontzettend blij met hem en hij vindt het gelukkig 

ook nog steeds leuk bij ons, dus hij blijft! We 

hebben hem tijdens het Nieuwjaarsconcert al in 

het zonnetje gezet met een cheque voor een 

reisje naar Wenen en een dikke envelop met 

zakgeld van de leden.  

Tijdens ons Voorjaarsconcert van 15 april zal het 

jubileum van Bert verder gevierd worden. We 

gaan natuurlijk een aantal muziekstukken spelen 

die in de afgelopen 25 jaar uitgevoerd zijn. Maar 

niet alleen ‘oude’ stukken, we zijn ook al hard aan 

het studeren op nieuwe nummers. Weet u nog? 

De zeer zware storm van 18 januari 2007 die te 

boek ging als orkaan Kyrill? Grote delen van 

Europa waaide bijna weg en er was enorm veel 

stormschade. Een componist uit Oostenrijk heeft 

deze storm verwerkt/uitgebeeld in een muziek-

stuk en dat zijn wij nu aan het oefenen. We 

gebruiken niet alleen onze instrumenten, maar 

ook onze vingers moeten getraind worden om de 

regendruppels na te kunnen doen, want dat doe 

je door met je vingers te knippen. Een heftig stuk, 

maar als je je ogen dicht doet hoor je echt het 

verhaal van de storm in de muziek.  

 

Bart en Jasper 12½ jaar  –  Marijke 25 jaar  –  Ajan 50 jaar  –  Dini 70 jaar 

Foto’s: Erica 
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Muziekproject Pirapoleon 
 

Afgelopen vrijdag 27 januari was de kick-off van een 

nieuw Muziekproject bij De Pirapoleon. In samen-

werking met KunstenHuis Idea krijgen de leerlingen 

uit de groepen 5 en 6 de komende weken les op een 

trombone, trompet of bugel. In het sportzaaltje van 

de school werd eerst door de twee muziekdocenten 

iets verteld over de drie instrumenten en lieten ze 

vooral op een speelse wijze zien wat voor geluiden 

je eruit kunt halen.  

Aansluitend speelden vier Ericanen - Diet, Jasper 

‘onze meester in opleiding’, jeugdlid Berend en 

Hanneke - twee duetten en werd er het één en ander 

over de fanfare verteld. Berend vertelde, dat hij 

begonnen is op de piano, maar tijdens zijn lessen op 

de muziekschool kwam hij steeds langs het lokaal 

waar trompetles werd gegeven. Zo heeft hij besloten, 

dat hij trompet wilde gaan spelen.  

Alle leerlingen kregen een ‘muziekpotlood’ - bedrukt 

met muzieknootjes - en een welkomstberichtje. Na 

de introductie werden de leerlingen in twee groepen 

verdeeld en mochten ze de instrumenten uitpro-

beren. Jasper en Berend assisteerden in de zaal met 

de bugels en trompetten. Aan het eind van de 

middag konden de leerlingen met een stembriefje 

hun voorkeurinstrument aangeven. Vanaf 3 februari 

gaan zij lessen volgen op het gekozen instrument. 

Ergens in maart volgt nog een ‘excursie’ naar onze 

muziekrepetitie. Half april zal er een gezamenlijke 

afsluiting zijn van dit muziekproject, waarschijnlijk in 

de muziektent. Wat zou het ontzettend leuk zijn, als 

we na de zomervakantie een leerlingenorkest op 

kunnen starten! Wij blijven dromen…  
 

Verder ziet en hoort u Erica tijdens de Palmpasen 

optocht van 1 april. Op Koningsdag geven we 

natuurlijk weer een concertje in de muziektent en 

begeleiden we de aubade. Dit jaar is er een heus 

Koningskoor bij! Lees elders in deze Prikkel de 

oproep hiervoor. Misschien zijn we ook aanwezig bij 

het defilé van de Austerlitzse Avondvierdaagse en 

gaat het Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 18 mei dit 

jaar ook door. We zijn nog aan het bekijken wat we 

allemaal willen gaan doen dit jaar, een zomer-

avondconcert zou ook fantastisch zijn. Zodra we het 

weten krijgen de donateurs, waarvan het mailadres 

bekend is, een bericht en zorgen we dat er een flyer 

in het dorp verspreid wordt. Maar hou ook onze 

Facebookpagina en/of de website in de gaten voor 

meer informatie.  
 

Graag tot ziens! 
 

 

www.fanfarecorpserica.nl 

mailnaar@fanfarecorpserica.nl 

Antje van de Brug 

en Hanneke Phielix 

Foto’s: Erica & José Bosschers 
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Op het moment van schrijven van dit stukje zitten we op 
de helft van ons Meisjesclubseizoen. Wat gaat de tijd 
snel als je het leuk hebt! We hebben het afgelopen jaar 
afgesloten met een heerlijke Decembermaand. 
Uiteraard begon de maand met de Sinterklaasviering. 
Dit was een flinke uitdaging met 34 surprises, maar wat 
had iedereen haar best gedaan! We hadden een nieuwe 
Piet, de moeder van één van de meisjes. Zij kwam 
solliciteren en is officieel aangenomen in de functie van 
Piet in Austerlitz door Sinterklaas. Wat een groot feest! 
 

Op 12 december konden we na twee jaar Corona 
eindelijk weer een Kerst-Doe-Markt organiseren in 
samenwerking met ‘Hoeksteen Anders’. Het was weer 
een groot succes met leuke workshops en een prachtige 
kerstvertelling in een mooi versierde kerk. Nogmaals 
dank aan alle sponsoren en vrijwilligers die deze middag 
weer mogelijk hebben gemaakt! Op club hebben we ook 
nog een mooie kerst knutsel gemaakt. Het was een 
prachtige kerstkrans.  
 

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen, met nog twee 
nieuwe leden en weer leuke knutsels op het programma. 
We zijn ons ook aan het voorbereiden op ons clubkamp. 
We gaan dit seizoen vroeg op kamp, al op 14 april 2023, 
zodat de meisjes niet te veel activiteiten aan het einde 
van het schooljaar hebben. We zullen na het kamp nog 
een gezellige avond foto’s kijken van het kamp. Zet de 
datum van het kamp vast in de agenda, want we vinden 
het leuk als we uitgezwaaid worden als we, volgens de 
traditie, toeterend het dorp verlaten.  
 

Helaas zullen we in het clubkampweekend afscheid 
nemen van de oudste meisjes. Dat is altijd jammer na 
jarenlang elke maandagavond met elkaar te hebben 
geknutseld. Ook leidster Dewy zal afscheid van ons 
gaan nemen. Zij heeft ons al die tijd ontzettend veel 
creatieve input gegeven en we gaan haar enorm 
missen. Maar eerst gaan we er nog een leuke tweede 
helft van ons clubjaar van maken!  
 

Benieuwd naar wat wij zoal knutselen op de maandag-
avond? Volg onze pagina op facebook: 
 https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz/  
 

Een creatieve groet namens Meisjesclub Austerlitz, 

Heidi van de Kuil 

Foto’s: Meisjesclub 
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Half oktober 2022 hebben Kees en Jetty een afspraak 

gehad om enkele foto’s te maken voor De Prikkel. “Het duurt 

een half uurtje.” Twee uur later gaat Jetty weer naar huis. 

Kees heeft zoveel te vertellen. Het is de moeite waard om 

zijn verhaal door te geven. Voor velen een herkenning, voor 

anderen fijn om hem beter te leren kennen.  

Kees woont met veel plezier in zijn nieuwe huis. Jarenlang heeft hij op de Oude Postweg 

gewoond. Kees is 71 jaar, geruime tijd met pensioen. Als chemisch analist bij TNO Zeist is hij 

voornamelijk betrokken geweest bij de kwaliteitscontrole in de voedingssector. Daarnaast is Kees 

al vele jaren lid van het koor Cantiamo, hij zit in het kerkbestuur van de Hoeksteen en hij is een 

echte vogelliefhebber. Kees houdt kanaries in een nieuwe volière in zijn tuin. Als elfjarig jongetje 

bezoekt hij met zijn ouders zijn eerste vogeltentoonstelling en toen is het virus direct ingeslagen: 

“Dat wil ik ook.” Zijn vader bouwt - als timmerman - zijn eerste volière en samen beginnen ze met 

drie kanariepaartjes, zes piepkleine vogeltjes te fokken. Kees is één van de eerste jeugdleden in 

Driebergen.  

Voor we over de vogels verder spreken, praten we even over het gezin Verbeek. Jeanne Verbeek 

is in 2015 overleden. Ze heeft ook op het koor gezeten, eveneens actief in de kerk en betrokken 

bij de lagere school, later basisschool Pirapoleon. Samen met twee andere dames, Anita van Dijk 

uit de Weideweg en Elly Furster eveneens woonachtig aan de Oude Postweg, geniet ze in 1985 

van de zwangerschapsgymnastiek. Bij de bevalling van Jeanne blijken er echter ernstige 

complicaties, waardoor er geen tweede kindje komt. Kees en Jeanne melden zich aan bij 

pleegzorg, omdat ze ruimte hebben om nog een kind een thuis te bieden. Na twee moeilijke 

ervaringen komt dochter Yvonne in hun leven. Ze is een jaar oud en door de rechter uit huis 

geplaatst. Wat heel bijzonder is, na enkele maanden vertoont Yvonne hechtingsgedrag. De 

tijdelijke opvang wordt omgezet en Yvonne blijft bij Jeanne en Kees. Ze gaat naar de 

kinderopvang en ze is een jaar op de basisschool Pirapoleon geweest. Dan is het wel duidelijk, 

dat Yvonne een specifieke hulpvraag heeft. In het speciaal onderwijs kunnen ze haar ontwikkeling 

verder ondersteunen. Als ze 18 jaar is, stopt de pleegzorg, zo is dat in Nederland geregeld. Via 

Amerpoort heeft ze daarna in een gezinsvervangend huis gewoond. Yvonne is nu 29 jaar en heeft 

- in een begeleid wonen project - een eigen appartement. In het weekend komt ze regelmatig bij 

Kees. Samen met haar ‘vader Kees’ heeft ze een enorme legpuzzel af, die ligt momenteel op de 

salontafel. De zoon van Kees, Milco Verbeek, is 37 jaar en speelt slagwerk bij fanfarecorps Erica. 

Ook hij woont niet meer thuis, maar komt nog regelmatig aanwaaien. Jeanne is uiteindelijk ernstig 

ziek geworden en zeven jaar geleden overleden. Twee maanden later gaat Kees met vervroegd 

pensioen. De kinderen komen regelmatig één of meerdere dagen logeren.  

één van de Austerlitzsers in de nieuwe wijk 

Foto: Redactie 
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De aanleiding om een afspraak met Kees Verbeek te maken, is het feit dat de Vogelvereniging in 

Austerlitz opgeheven is. Dit heeft u in de vorige Prikkel kunnen lezen. Kees is de laatste jaren 

zowel secretaris van de Vogelvereniging geweest als Tentoonstellingssecretaris, wat een 

gigantische klus is. Alle vogels moeten geregistreerd zijn bij de Nederlandse Bond voor Vogel-

liefhebbers. De uitnodigingen moeten zorgvuldig geregeld worden, waarbij de inschrijfformulieren 

uiteraard ook weer terugkomen. Naast deze administratie moeten de tentoonstellingstafels bij 

elke beurs op locatie gebracht worden. Die showstellingen staan trouwens bij onze Cees van Dijk 

in de kelder. De keurtafels liggen bij de voorzitter op zolder. Nu de vereniging opgeheven is, blijkt 

het voor Kees een prettige bijkomstigheid, dat hij zich nu meer kan toeleggen op andere 

vrijwilligerstaken. Een groot deel van de leden zelf heeft zich, net als Kees, in Leersum bij de 

vogelvereniging aangemeld. Daar helpt hij inmiddels ook bij de jaarlijkse tentoonstelling.  

We spreken een tijdje over de veranderingen in het verenigingsleven. De vogelvereniging uit 

Driebergen is ooit al samengegaan met de vereniging in Austerlitz. Nu zijn er nog ongeveer 

veertig leden, waarvan er maar drie of vier onder de zestig jaar zijn. Sommigen zijn gestopt. Velen 

zijn dus naar Leersum of naar De Bilt gegaan. Samen vinden we het jammer, dat de jeugd weinig 

feeling heeft met deze bijzondere hobby. In het oude Dorpshuis heeft Kees samen met Adri ooit 

geprobeerd om er een volière in stand te houden, zodat de bezoekende jeugdigen de kleine 

zangvogeltjes kunnen bewonderen. Tijdens een tentoonstelling is er een zebravinkje ontsnapt. 

Adri stelt dan voor om er nog een paar bij te zetten, maar de vogeltjes zijn om de beurt 

‘omgevallen’. Te onrustig of te bedompt, wie zal het zeggen?  

Samen bedenken we ook, dat de 

Coronaperiode natuurlijk ook de sporen 

heeft nagelaten. Maandenlang kon er 

weinig georganiseerd worden en de 

wedstrijden tijdens die jaarlijkse tentoon-

stellingen zijn voor velen toch een 

motivatie om het fokprogramma aan te 

scherpen. De vogels zijn kwetsbaar en de 

verzorging is intensief. Iemand met liefde 

voor vogels doet dat met plezier, maar het 

leuke is toch wel om die resultaten met 

anderen te kunnen delen. Het voeren, het 

verversen van water en het schoonmaken 

van de verblijven is dagelijks terugkerend 

en tijdens de broedtijd komt daar nog 

extra verzorging bij. Maar ondanks alle 

extra kosten en inspanning is het een 

mooie hobby.  

We hopen samen, dat veel jonge mensen 

toch weer geboeid gaan worden en zich 

toe willen leggen op deze fijngevoelige 

hobby. Mensen, die meer willen weten 

over de vogelvereniging in Leersum 

kunnen contact opnemen met Kees. Zijn 

mailadres is keesverbeek@ziggo.nl.  

Jetty Vegter 
Foto: Redactie 
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Op 1 november 1977 werd Bridgeclub Austerlitz opgericht. Om ons 45-jarige jubileum te vieren 

ontvingen onze leden, ereleden en (recente) oud-leden een uitnodiging om ter ere hiervan, samen te 

borrelen, te eten en te bridgen. Op dinsdag 1 november 2022 werd er geproost op vele jaren gezellig 

bridgen tijdens de clubavonden. Daarna werden er pannenkoeken van Bram gegeten in een feestelijk 

versierde zaal. Superfijn om zoveel tafels gevuld te zien met vrolijke leden en oud-leden. Natuurlijk 

speelden wij de rest van de avond bridge! Er waren prijzen voor de winnaars en de paren die dichtbij 

45% en 50% scoorden. Maar of je nu 45 jaar lid bent van de club of pas recent hebt leren bridgen: voor 

iedereen geldt dat het een uitdagend spel is, wat je wilt blijven spelen! We kunnen terugkijken op een 

vrolijk en feestelijk gevierd jubileum en gaan al bridgend op weg naar ons volgende jubileum. 
 

Wil jij ook (leren) bridgen? Kom eens kijken op dinsdagavond  

of neem contact op via b.c.austerlitz@gmail.com. 

 Hanneke Linde 
 

Foto’s: Bridgeclub 
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Historische Austerlitzse foto’s in Beeldbank 
 

De laatste tijd kregen de bestuursleden van de 

Stichting Lokaal Austerlitz veelvuldig de vraag 

wanneer de ter beschikking gestelde foto’s op de 

één of andere manier te zien zouden zijn. Het is 

nu zover! De foto’s zijn vanaf 11 januari te 

bekijken in de beeldbank van de Vereniging het 

Geheugen van Zeist. In deze beeldbank zijn ook 

de foto’s te vinden van de andere erfgoed 

verenigingen in Zeist en van het gemeentearchief 

van Zeist.  

De foto’s die door de Stichting Lokaal Austerlitz 

worden aangeboden betreffen vooral foto’s van 

Austerlitz, zoals het vroeger was. De afbeeldingen 

zijn afkomstig van personen of instellingen die hun 

gehele collectie of enkele afbeeldingen welwillend 

ter beschikking hebben gesteld voor deze 

‘Austerlitzse beeldbank’. Het heden zal ook een 

keer vroeger worden. Markante hedendaagse 

afbeeldingen zullen daarom ook een plekje in 

deze beeldbank krijgen.  

 

De Austerlitzse afbeeldingen hebben betrekking 

op het grondgebied van Austerlitz. Voor de grens 

met Zeist is de Odijkersteeg aangehouden. Dat is 

het pad aan de oostzijde van het KNVB-centrum. 

Ten noorden van de KNVB-velden ligt deze grens 

meer naar de richting Zeist, op het pad net ten 

oosten van het vroegere TNO-complex. Voor de 

Wallenberg en het monument de Pyramide, de 

bijbehorende speeltuin en het restaurant op 

grondgebied van de gemeente Woudenberg is 

een uitzondering gemaakt. Nog niet alles staat 

erop.  

 

 

We zijn begonnen met de collecties van Frans 

Emmink en Gerrit Jansen. Hierna volgt de  

ansichtkaartencollectie van Ria van Rijn, die de 

stichting heeft mogen scannen.  

Om de zoekfunctie goed te kunnen laten werken 

moeten er gegevens aan de afbeelding worden 

gekoppeld. Hans Steenhuizen en Bob de Blom 

doen dit monnikenwerk. Frans Emmink, die zich 

ook heeft opgegeven voor deze klus, is er helaas 

wegens gezondheidsreden niet aan toe gekomen. 

Het stichtingsbestuur wenst Frans en Ina het 

beste toe.  

De werkgroep heeft zijn uiterste best gedaan te 

achterhalen of de afbeeldingen getoond kunnen 

worden zonder het copyright en de AVG (alge-

mene verordening gegevensbescherming) te 

overtreden. Mocht ondanks onze zorg toch een 

‘foute’ afbeelding verschijnen, verzoeken wij u dit 

te melden bij de stichting. De afbeelding zal dan 

worden verwijderd.  

De genoemde jaren bij de afbeeldingen zijn van 

derden afkomstig en zijn niet geverifieerd door de 

beschrijvers. Als het ansichtkaarten betreft, is de 

datum van het poststempel – indien aanwezig - 

overgenomen. De datum van de ansichtkaart is 

dus altijd eerder, maar wanneer dan wel, is slechts 

gissen. Ook kan op de aangegeven datum de 

situatie al veranderd zijn omdat ansichtkaarten 

langer houdbaar zijn dan de situatie zelf. 

 

Het inzien van de beeldbank werkt als volgt:  

Ga naar www.geheugenvanzeist.nl.  

In de keuzebalk bovenaan de pagina kies je 

‘collecties’ en vervolgens ‘beeldbank’. Onder de 

uitlegtekst kan een zoekterm worden ingegeven. 

En dan is het genieten van beelden uit vervlogen 

tijden. 

 

De speurtocht naar de geschiedenis en de 

ontwikkelingen van Austerlitz blijven doorgaan en 

steeds komen er weer mooie verrassingen 

tevoorschijn. Het is een voorbeeld van hoe het 

verleden invloed heeft op latere tijden. Allereerst 

is er de beeldbank met een schat aan foto’s over 

Austerlitz, deels als ansichtkaart. Heel veel 

mensen verzamelden of verzamelen ansichten en 

die zijn belangeloos ter beschikking gesteld.  
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Voorjaarslezing 

 

Zo tegen het voorjaar komt er altijd weer 

aandacht voor zaken, die de Tweede 

Wereldoorlog aangaan. Er blijven nieuwe 

gegevens naar voren komen, die dan weer 

nieuwe inzichten tot gevolg hebben. Zo ook 

in Austerlitz, want ook in ons dorp hebben 

onderduikers een veilig heenkomen ge-

zocht en gevonden. Veel wordt er niet over 

gesproken. Toch is er onderzoek naar 

gedaan. Hellen bij ’t Vuur en Gerrit van der 

Voorst hebben hun bevindingen te boek 

gesteld. Zij willen een lezing geven in 

Austerlitz met een voor zichzelf sprekende 

titel:  

 “Joodse onderduikers in Austerlitz”  

Datum:  woensdag 10 mei 2023    

Plaats:  Dorpshuis Austerlitz 

Aanvang:  20.00 uur    

Toegang is gratis. 
 

Eind april/begin mei wordt een flyer met 

alle relevante informatie verspreid. 

 

 

 

Historische wandelingen 

 

Een andere activiteit is het vervolmaken van de 

wandelingen in en om het dorp en naar Wallenberg. De 

route staat op een kaart en is op uw telefoon te volgen. De 

dorpswandeling is gereed en ook de wandeling naar 

Wallenberg is nagenoeg klaar. Het weer herkenbaar 

maken van historisch belangrijke punten in het bos om 

ons dorp heen, zoals de plek van de tent van Generaal de 

Marmont of vooruitgeschoven waarnemingspunten - de 

zogenaamde redoutes - gaat nog steeds door. We houden 

u op de hoogte. 

 

Heeft u nog foto’s of voorwerpen waarvan u denkt dat ze wellicht interessant zijn? 

Aarzel niet en neem contact op met één van de bestuursleden van Lokaal Austerlitz. 

Hans Nijman, Bert van Ginkel,  

Hans/Puck Steenhuizen en Marja Kuiper 
 

 

Gedenkstenen WO II 
 

In de vorige Prikkel werd aangekondigd dat er gedenksteentjes 

zouden komen voor de bewoners van de voormalige woning 

Traayweg 2 en de onderduikers van een voormalige woning op 

het landgoed Wallenberg. Vanwege het ontbreken van een 

trottoir met tegels zijn het geen steentjes geworden maar 

paaltjes met een gedenkplaat.  

Op 9 december 2022 werd de gedenkplaat op Wallenberg, voor 

de familie Löwenthal, onthuld door wethouder Walter van Dijk. 

Bij Traayweg 2 werd op 17 december 2022 de gedenkplaat voor 

Albert Faber door zijn dochter Janny onthuld en de gedenkplaat 

voor de dames Kuijt door wethouder Walter van Dijk.    
 

Meer informatie over dit onderwerp 
 

In de Prikkels 2020-3, 2022-2 en 2022-3 kunt u in de artikelen 

van Lokaal Austerlitz meer lezen over de Austerlitzse oorlogs-

helden en de gedenkplaten. Of online te lezen via onze website: 

lokaalausterlitz.nl/verhalen-austerlitz-tweede-wereldoorlog/  
 

Op Wikipedia valt meer informatie te vinden over de oorsprong 

van de gedenkstenen bedacht en gemaakt door kunstenaar 

Gunter Demnig https://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine. 
 

De oude Prikkels kunt u vinden op https://issuu.com. Zoek op 

‘Prikkel’ en u treft daar alle voorgaande exemplaren aan. Of ga 

naar www.austerlitzbelang.com/de-prikkel.  

 

 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Na het ontvangen van het welkomstpakket werd zij direct lid van Austerlitz’ Belang en toen haar 

gevraagd werd om bestuurslid te worden, hoefde zij daar niet lang over na te denken. Zij kwam 

langs in de eerstvolgende vergadering en is gebleven. Al vrij snel is haar gevraagd om secretaris te 

worden, na enige aarzeling heeft zij die functie aanvaard. Margreet heeft in diverse commissies 

gezeten en nam ook deel aan contacten met de Gemeente. Binnen het bestuur was zij de motor 

voor het evalueren van ons functioneren, het uitdragen van haar visie en vooral het kijken naar de 

toekomst. Dat zij vanwege haar ziekte de bestuurstaken moest neerleggen, heeft haar veel verdriet 

gedaan. 

Margreet heeft in de korte tijd dat ze in Austerlitz heeft gewoond veel vrienden gemaakt en dat was 

mogelijk omdat ze vriendelijk en open was, betrokken bij mensen die zij heeft ontmoet, sociaal en 

begaan met het wel en wee van Austerlitz, dat kleine dorpje in het midden van de bossen. De natuur 

ging haar aan het hart en daar stond ze ook voor.   

In liefdevolle verbondenheid hebben we afscheid genomen van Margreet tijdens de viering in de 

aula van Zeister Bosrust. Met haar vertrek uit het bestuur hebben wij een zeer gewaardeerd 

bestuurslid en vriendin verloren. 

Geschreven door Gerard Marlet op verzoek van bestuur Austerlitz’ Belang 

 

Op 1 november 2022 is Margreet Muller overleden in het bijzijn van haar man 

Lex en hun kinderen. Margreet en Lex woonden sinds 2019 op de Waterlooweg, 

tegenover het haar zo geliefde bos.  

 

Sinds twee jaar gaan we één of twee keer per jaar met een groep dorpsgenoten 

op zoek naar afval in straten, plantsoenen, bosranden en omliggende bospaden. 

Petje af voor de alle helden die ‘als vanzelf’ afval ruimen bij het doen van een 

ommetje.  
 

Hulpmiddelen kunnen we lenen van De Boswerf in Zeist. Met een grijper, een 

vuilniszak en eventueel handschoenen houden we Austerlitz schoon. We sluiten 

bijvoorbeeld aan bij de nationale Nederland Schoon dag. Dit jaar is dat op 

zaterdag 18 maart en de World Cleanup Day is op zaterdag 16 september. 

Deze actie is voor jong én oud op een zaterdag. We spreken af in het centrum 

van het dorp. Meestal op het Dorpsplein of het schoolplein, waar de spullen 

worden uitgedeeld en waar we bekijken wie welke kant op gaat. Je bepaalt zelf je 

tijd. 
 

We krijgen soms de vraag; kan ik de volgende keer meedoen? Graag! Het is 

superleuk om met een groep bewoners aan de slag te zijn en wat te doen voor 

een schone omgeving. Dus wil je meedoen en op jacht gaan naar zwerfafval en 

zo ‘Austerlitz Schoon’ houden, of wil je op de hoogte blijven van Austerlitz Schoon 

data, voeg jezelf dan toe aan de speciale whatsapp groep door de QR-code te 

scannen of neem contact met ons op. 

 Remco Jutstra 06 2744 3661 

Adeline Gogelein 06 2460 7283 

Foto: rouwkaart Margreet / Afbeeldingen van betreffende websites of pixabay.com 
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Van de Redactie 

Burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist kwam 

op de Pirapoleon.  Wij feliciteren hem met 30 jaar 

burgemeester zijn.  
 

En wij, de redactie, (Lot Berends, Timo Skibinski, 

Thijs Goossen, Dacks Verbraak en Sijmen Fivet) 

mochten Burgemeester Janssen interviewen.  
 

De leerlingenraad (Flinne van ’t land, Eva 

Rookmaaker, Hélène Tichelaar, Sten de Vries, 

Maaike van Denderen en Fijs Verbraak)  

heeft Burgemeester Janssen mogen rondleiden.  
 

Als eerst is het interview, daarna komt een stuk 

geschreven door de leerlingenraad zelf. 
 

Interview  
• Wat wilde u worden toen u kind was?  

Dat waren twee dingen, een missionaris, en toen ik 

jullie leeftijd was (negen/tien/elf jaar) toen wilde ik 

brandweerman worden, want dat leek mij wel stoer. 

• Wat was uw favoriete vak op school? 

Geschiedenis en Rekenen. Dat vond ik interessant en 

ik was er goed in.  

• Wat heeft u gedaan voordat u burgemeester was? 

Ik ging natuurlijk studeren, na de middelbare school 

ging ik naar de universiteit om economie te studeren 

en daarna ging ik werken bij de Nederlandsche Bank. 

En toen ben ik wethouder geworden en daarna 

burgemeester. 

• Wat heeft u allemaal gedaan als burgemeester? 

Heel veel eigenlijk. Weetje als je burgemeester bent 

dan heb je te maken met grote dingen en kleine 

dingen, menselijke dingen maar ook hele zakelijke 

dingen. 

• Waar bent u het meest trots op? 

De menselijke dingen, bij de avond4daagse er zijn of 

iemand een handje helpen.  

• Bent u hiervoor ook burgemeester geweest van ergens 

anders? 

Ja, ik ben hiervoor ook burgemeester geweest van 

Soest en ik ben burgemeester geweest in Bunnik en 

daarvoor was ik wethouder in Woerden. 
 

Burgemeester op school 
 

Foto’s: Redactie & Dionne Hekkers 
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• Hoe vindt u het om soms monumenten te onthullen? 

Ik vind het altijd wel feestelijk, maar het is vaak ook belangrijk, 

want een monument kan veel dingen zijn. Het herinnert je aan iets 

feestelijks maar het kan ook een herinnering aan bijvoorbeeld de 

oorlog zijn. 

• Weet u wat uw familie denkt over dat u burgemeester bent? 

Ze zijn wel gewend aan het idee nu, want ik ben al dertig jaar 

burgemeester nu, maar ze zijn er eigenlijk wel trots op. 

• Komt u weer naar de avond4daagse in Austerlitz? 

Ik zal de datum vragen, zodat ik weer medailles kan uitreiken, 

maar het comité moet mij dan wel vragen. Bij die eerste keer 

waren heel veel medailles. Ik was bang, dat ze weg zouden waaien. 

• Wat zou u willen veranderen in Austerlitz? 

Dat de stem van kinderen goed gehoord wordt. Dat vind ik heel 

belangrijk. 

• Wat vindt u het leuke van burgemeester zijn? 

Dat je veel met mensen te maken hebt in heel veel verschillende 

situaties. 

• Wat vindt u dat Austerlitz bij Zeist hoort? 

Dat is heel lang geleden bepaald en als je wat groter bent dan kan 

je meer dingen regelen. 

• Wat raadt u ons aan om burgemeester te worden? 

In Nederland kan iedereen burgemeester worden als hij of zij 

maar ouder is dan 18 jaar. 

• Ik heb ergens gelezen dat de ambtsketting in een vitrine in het 

gemeentehuis ligt, maar wat heeft u dan om? 

Dit is een andere ambtsketting, want in 1963 wist een dief binnen 

te komen in het gemeentehuis van Zeist en was op zoek naar geld. 

Dat lukte niet, maar hij vond wel de ambtsketting van de 

burgemeester, samen met een zilveren briefopener. Boven een 

vuurtje probeerde hij de buit om te smelten. Dat lukte ook niet  

en de dader kreeg spijt. Twee weken later werd de ambtsketting 

zwaar beschadigd teruggevonden en we hadden daarvoor al een 

nieuwe besteld, dus die wordt nu tentoongesteld. 

• Weet u wat er mis/verkeerd is met de oude wip op het 

schoolplein, want hij is al meer dan een jaar weg?  

Dit ga ik meenemen en vragen aan de wijkwethouder van 

Austerlitz. Dat moet te regelen zijn.  
  

De burgemeester vroeg, wat wij in Austerlitz veranderen willen:  

Dacks: Geen vuurwerkverbod en niet te modern maken, wel een 

beetje modern. Laat het gewoon Austerlitz zijn. 

Van de Redactie Vervolg interview 

Breaking news: 

De burgemeester heeft meteen 

actie ondernomen en op 30 januari 

aan de leerlingen van Pirapoleon 

laten weten dat er een nieuwe, 

soortgelijke wip besteld is.  

Wanneer deze geplaatst gaat 

worden is nog niet bekend, maar 

dat zal hij tegen die tijd laten 

weten. 

Goed geregeld! 

Lot Berends, Timo Skibinski, Thijs Goossen, 

Dacks Verbraak en Sijmen Fivet 

Foto’s: Redactie & Dionne Hekkers 
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Flinne van ’t land, Eva Rookmaaker, Hélène Tichelaar,  

Sten de Vries, Maaike van Denderen en Fijs Verbraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Leerlingenraad 

De leerlingenraad heeft de burgemeester 

rondgeleid. Dat ging ongeveer zo: Alle kinderen 

stelden zich even voor. We kletsten even met 

hem en toen begonnen we met de rondleiding. 

We begonnen met de 'leader in me - boom'.  

Dit is een Engelse term voor o.a. de 

samenwerkingsregels op school.* Flinne en Eva 

vertelden over de ‘7 gewoontes’. Dat hoort ook 

bij de ‘leader in me’. 

Toen gingen Fijs en Maaike verder met vertellen 

over de klaslokalen. We vertelden welke klas 

voor welke groep is en in welke klas wij zelf 

zitten. We gingen elke klas binnen en de juffen 

stelden zich even voor. Sten en Hélène 

vertelden de burgemeester dat zij met hun klas 

in het Dorpshuis zitten en dat ze na de vakantie 

een nieuw lokaal krijgen. Na afloop mochten we 

allemaal even de ambtsketting om en toen waren 

we alweer klaar.     

Door Eva Rookmaaker,  

voorzitter leerlingenraad  

*  

Toelichting van Anja De Leeuw, 

Schoolleider:  

Kinderen hebben invloed op eigen 

handelen en zijn daar ook 

verantwoordelijk voor. Dit school-

concept is in een vorige Prikkel 

(2022-1) behandeld.  

Zie voor meer informatie: 

www.pirapoleon.wereldkidz.nl 

Foto’s: Redactie & Dionne Hekkers 
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Bij de trouwe lezers is het al opgevallen: sinds dit jaar is er 

een boekenkast bijgekomen. Heel fijn, meer ruimte voor nog 

meer boeken en puzzels. Meer ‘grote mensenboeken’ maar 

ook kinderboeken! Boeken voor kinderen die ze zelf kunnen 

lezen, maar ook voorleesboeken en prentenboeken, handig 

voor opa en oma!  
 

Wij zijn er heel blij mee. De kinderboeken die wij kregen, 

konden we eerder niet kwijt in de ‘oude’ kast, ze gingen naar 

een andere goede plek. Nu is daar, onder in de nieuwe kast, 

ruimte voor gekomen. De spelregels zijn hetzelfde: 

meenemen om te lezen kan, maar een keer mag het boek 

terug.  
 

Wilt u boeken of puzzels geven voor de kasten?  

Neem dan eerst even contact op met: 
 

Joke van Ooik  0343 491 183 

Marja Kuiper   06 2326 2723 

 

Iedere maandagmiddag, zo tegen 13.30 uur gaat er een groepje Austerlitzsers op 

weg naar het Dorpshuis.  Men gaat er kleuren, breien, puzzelen, haken, knippen, 

patchwork maken of wat voor hobby dan ook. Niets doen kan ook, gewoon erbij 

komen zitten. Allemaal voor de gezelligheid, onder het genot van een kop koffie 

of thee en later een wijntje of een borreltje (drank is voor eigen kosten).  Nieuwtjes 

uitwisselen en kletsen over van alles waar over te kletsen valt.  Iedereen is 

welkom, met of zonder “werkje”. Kom ook een keertje! 

 

Foto’s: Redactie & Marja Kuiper 
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Hoera Hoera, op 1 april - dit is geen grapje, hoor! - kan de 

Palmpasenoptocht in Austerlitz weer gewoon doorgaan. Gewoon 

met muziek van Erica, gewoon op de kar van Ron. In overleg met 

de Gemeente is de afspraak voortgekomen, dat we mogen laten 

zien hoe goed en gezellig zulke optochten zijn. Hoera Hoera! Ik 

ben al naarstig opzoek naar een mooie verstopplek voor de 

eieren, een plek zonder braamtakken en zonder hondenpoep. 

Dat blijft nog even een klusje met al die gezellige honden in het 

dorp, maar ik blijf zoeken. 
 Net als vorig jaar zal er op zondag 26 maart in de kerk gelegenheid zijn om een palmpaasstok 

mooi te versieren. Om 15.30 uur begint de “Kom-in-de-kring viering”. De waarnemend dominee, 

Henk Jansen, zal vertellen over de betekenis van Pasen. Aansluitend gaan jullie aan de slag met 

het versieren van je eigen palmpaasstok. 

Op 1 april verzamelen we op het schoolplein en gaan we samen een optocht lopen achter de 

muziekkar aan, met natuurlijk alle mooie palmpaasstokken. Bij de verstopplek kunnen jullie de 

stokken aan de kant zetten, dan kan iedereen ze goed zien. Alle eieren moeten natuurlijk 

gevonden worden, want bosdiertjes mogen geen chocolade of zilverpapier! De gevonden eieren 

worden verdeeld en iedereen krijgt een mooi zakje met paaseitjes mee. Op de flyer, die door 

Austerlitz’ Belang in maart zal worden verspreid, staat alle informatie nog eens duidelijk 

vermeld. Ook waar je je op kan geven om mee te doen met palmpaasstokken maken in de 

Hoeksteen. En nu maar hopen op mooi weer, vrolijke muziek en vrolijke kinderen. Tot 1 april!!!!!     
 

                 

In januari 2023 hebben we er vier jonge leden bij gekregen. Zij hebben eerst een paar maanden 
meegelopen en zijn dit jaar lid geworden. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. Ons ledenbestand verjongt 
en het is leuk, dat schaken weer populair aan het worden is bij de jeugd.  
 

We hebben besloten te gaan beginnen met het geven van schaaklessen. Ons lid, Martijn van den Berg, 
heeft deze taak op zich genomen. We beginnen hiermee op 15 februari, gewoon op onze clubavond. Les 
wordt er dan gegeven van 19.30 u tot 20.15 uur en daarna wordt er nog een potje geschaakt. We loten per 
avond wie tegen wie speelt, dus er is geen formele competitie. De bedoeling is natuurlijk steeds met een 
zo groot mogelijke groep te schaken, maar er is dus niet de druk om echt elke week aanwezig te zijn. We 
zijn nog steeds een kleine club en hebben er graag nieuwe leden bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
En een groter leden aantal zorgt ervoor dat de variatie aan tegenstanders groter wordt.  
 

Woensdagavond is onze clubavond en spelen wij vanaf 19.30 uur schaak in Ouwekamp ons eetcafé. 
 

 Interesse gewekt? Bel of mail met: 

Jan Snijders  06 5372 1755  snijd188@planet.nl  

Charles Laurey 06 1164 5012 charleslaurey@kpnmail.nl  

Zij kunnen je alles vertellen wat je op schaakgebied in Austerlitz wilt weten! 

 

Schaakt én verjongd! 

Foto: Werkgroep Palmpasen 

wrWerk 
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Heeft u een kort bericht of een 

foto voor op het Prikbord? 

Mail het dan naar: 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 
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Foto’s: Redactie 
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Marie Doesburg 

Mijn naam is Marie, 34 jaar, echtgenote van Joost en mama 
van Jan (vijf jaar) en Tim (achttien maanden). Een jaar 
geleden nam ik de beslissing om mijn toenmalige baan in de 
horeca op te zeggen en een nieuw avontuur te beginnen als 
caissière in de lokale Buurtsuper. Het was best wel een 
heftige periode, ik nam de beslissing nog maar 3 weken na 
het einde van mijn geboorteverlof. Eigenlijk wou ik nooit als 
caissière werken, ik dacht dat het niet mijn ding zou zijn. 
Tenminste niet in een grote supermarkt, waar je gewoon één 
van de velen bent. "Eén caissière". Maar ergens wist ik dat 
het meer dan baan wisselen was. Buiten caissière zijn kan ik 
hier ook Marie zijn. Marie die een straat verderop woont. 
Dorpeling.  
 

De Buurtsuper is als één van de vitale organen in het dorp. 
En door het werken op zo'n unieke plek heb ik nu ook een 
stuk van mijn jeugd teruggekregen op een heel bijzondere 
manier. Ik zie veel lokale klanten regelmatig en het doet me 
denken aan vroeger, toen ik een klein meisje was en logeerde 
bij mijn grootouders. Vrijdag was altijd boodschappen dag, 
mijn opa pakte zijn tassen, soms wat statiegeldflessen en 
alles werd ingeladen in de auto. Oma pakte de sleutel en de 
boodschappenlijst, die ze zorgvuldig vooraf klaargemaakt 
had nadat ze de reclamefolder had gelezen. 
 

Maar we gingen niet naar een grote supermarkt. Die waren 
er toen nog niet. Klinkt verrassend want het was al in de jaren 
90. Maar ik kom uit een best wel afgelegen stuk platteland in 
Tsjechië en alle grote supermarktketens kwamen er pas veel 
later. Het land was nog aan het ontwikkelen na de revolutie 
in 1989 en wie durfde mocht een onderneming beginnen. Dus 
die vrijdagse boodschappen waren bij zo’n lokale onder-
nemer, die mijn opa persoonlijk kende en vaak gingen ze ook 
nog in een klein gesprek.  
 

En het is precies de manier waarop mensen ook nu - anno 
2023 - boodschappen in de Buurtsuper doen. Ze komen en 
gaan, maar ze nemen er vaak wat extra tijd voor, vragen 
elkaar maar ook mij: "En hoe gaat het? Alles goed?" Dat is 
heel fijn. In deze hectische tijd vergeten we vaak elkaar dit te 
vragen. Bij mij brengt het een nostalgisch gevoel naar boven 
en het doet me denken aan die vrijdagse boodschappen met 
mijn grootouders. Als iemand me dit 10 jaar geleden, toen ik 
naar Nederland kwam, zou hebben verteld had ik het nooit 
geloofd. 
 

Hierbij nog 3 foto's uit eigen archief. Op de eerste foto sta ik 
met mijn grootouders in 1989. De tweede foto is in 2010 in 
Jemnice genomen, opa loopt op het plein. Jemnice is dat 
kleine stadje waar we altijd de boodschappen hebben 
gedaan, omdat het vanaf hun huis dan het meest dichtbij was. 
Op de derde foto ben ik in 2020 na de eerste lockdown op 
bezoek bij oma’s huis. Het is een voormalige boerderij uit 
18de eeuw en ligt op zo'n 5 km afstand van Jemnice. Mijn 
oma woont daar nog steeds, mijn opa is in 2019 
overleden. De gezinsfoto is door fotograaf Natalie Hogerhuis 
gemaakt. Zij is de schoolfotograaf. 

 

Foto’s zijn eigendom van Marie Doesburg 
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Petitie 

In augustus zijn we gestart met een petitie tegen de KNVB-plannen. We zijn de 14.000 ondertekeningen 

ruim voorbij. Daarmee zijn onze verwachtingen (10.000) fors overtroffen en er komen er nog steeds bij. In 

Austerlitz zelf heeft 30% van de totale bevolking getekend. Dat percentage is zeker hoger als je zou 

corrigeren voor de kinderen die echt te jong zijn om tot de doelgroep te behoren. Kortom het leeft sterk in 

ons dorp. 

 

Overigens kunt u nog steeds de petitie tekenen, hij is te vinden op https://petities.nl/petitions/knvb-

blijf-van-ons-bos-af-bij-austerlitz-en-zeist?locale=nl en op de website van Austerlitz’ Belang. 

 

Kamervragen 

Op 22 november 2022 stelde het VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema vragen aan de minister voor 

Sport over dit onderwerp.  Deze vragen bevreemdden ons, omdat het een onderwerp is waar de 

rijksoverheid niet over gaat en daarnaast zijn ze naar onze mening suggestief. Wij zijn ons toen gaan 

verdiepen in het optreden van de heer Heerema. Hij is na het bezoek aan de WK-wedstrijd Nederland-

Ecuador in het Huis van Oranje meteen in de pen geklommen voor deze vragen. De kaarten daarvoor 

waren een geschenk van de KNVB, zoals hij zich in 2022 negenmaal heeft laten fêteren door de KNVB 

(Bron: register van de Tweede Kamer m.b.t. geschenken). Ook verscheen er op 6 december 2022 een 

artikel op de website van HP/De Tijd van de journalist Teun Dominicus met als titel “Schijn-van-

belangenverstrengeling-VVD-kamerlid-Rudmer’’. Hij blijkt 290 geschenken aangenomen te hebben 

waarvan 170 van sportorganisaties en commerciële evenementen organisaties. Ook suggereert het artikel 

dat het zijn stemgedrag heeft beïnvloed met een concreet voorbeeld.  

 

Opstelling Provincie en Gemeente 

Voor het Natuur Netwerk Nederland is de Provincie de handhavende instantie. Het is ook de provincie 

Utrecht die verantwoordelijk is voor de samenwerkingsagenda en het beleidsplan voor het Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug. De Gemeente is verantwoordelijk voor de, voor de KNVB-plannen, noodzakelijke 

bestemmingsplanwijziging. De KNVB heeft zijn plannen bij de Gemeente ingediend. Op 20 september 

heeft de Provincie naar de Gemeente gereageerd, op 23 november de Gemeente naar de KNVB en op 

24 november heeft het college B&W de gemeenteraad geïnformeerd. Daarbij heeft de KNVB heel veel 

huiswerk gekregen. Zoveel dat het de vraag is of ze daar ooit aan kunnen voldoen.  

 

 

De KNVB heeft uitbreidingsplannen en wil 50.000 vierkante meters bos 

kappen om hun ambitie ‘wereldkampioen voetballen worden’ uit te 

kunnen gaan voeren. Om deze - van hoogmoed getuigende - plannen 

te voorkomen, hebben we in maart 2022 de actiegroep ‘Blijf van ons 

bos af!’ opgericht. Deze actiegroep bestaat uit onze dorpsgenoten 

Eddie Breunesse, Jan Snijders, Marja Kuiper en Carl Timmermans, 

maar is inmiddels uitgebreid met Peter Jutte, Ton Melgers en Jan 

Smelik. In de vorige Prikkel hebben we u uitgebreid geïnformeerd over 

onze bezwaren. Sindsdien is er het nodige gebeurd. We brengen u 

graag op de hoogte. 
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We vatten de bezwaren en opdrachten aan de KNVB hieronder kort samen:  

• Concept bestemmingsplan zoals opgesteld in opdracht KNVB is strijdig met het provinciaal beleid. 

• Nut en noodzaak van de uitbreiding is onvoldoende aangetoond en moet beter worden onderbouwd. 

• Er moet gekeken worden naar alternatieven met minder aantasting van het gebied door gebruik te 

maken van reeds aanwezige voorzieningen in Zeist en intensivering van gebruik van de velden op de 

bestaande campus. 

• Het huidige natuurwaarden onderzoek is onvoldoende: te veel gebaseerd op oude gegevens en 

aannamen en te beperkt qua onderwerpen. 

• De compensatie voldoet niet aan de voorwaarden omdat die niet plaatsvindt binnen het gebied 

Utrechtse Heuvelrug. De Provincie betwijfelt ook of de vereiste natuurwaarde binnen het nu 

voorgestelde Kromme Rijngebied binnen tien jaar is bereikt. 

• De maatschappelijke meerwaarde voor Zeist moet beter onderbouwd worden om te rechtvaardigen 

dat de natuur wordt aangetast. Impact op de woon- en leefomgeving moet beter in beeld gebracht 

worden en er moet nagegaan worden hoe de negatieve gevolgen beter kunnen worden beperkt. 

• Er is een betere verkeersonderbouwing van het plan nodig. Daarbij gaat het om zaken als de verkeer 

aantrekkende werking, verkeersveiligheid, parkeerbehoefte en de beoogde parkeervoorzienig in het 

bos.  

Als klap op de vuurpijl wordt de KNVB erop aangesproken, dat de afgesproken natuurcompensatie 

maatregelen bij de uitbreiding van de campus in 2015 maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De Gemeente 

eindigt de brief aan de KNVB met: “Op basis van de genoemde onderwerpen gaan we constructief in 

gesprek met de KNVB. Wanneer de KNVB een aangepast plan bij ons indient, zullen wij opnieuw een 

integrale afweging maken of alle onderdelen van het plan ruimtelijk en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 

Bij de afweging zullen wij de advisering van stakeholders en belanghebbenden betrekken. Op basis van 

de uitkomsten zullen wij besluiten om al dan niet medewerking te verlenen aan het plan van de KNVB om 

vervolgens het ontwerp bestemmingsplan formeel in procedure te brengen”. Opvallend is dat de bezwaren 

van Gemeente en Provincie grotendeels in lijn zijn met wat wij steeds hebben gesteld, want ook wij kennen 

de wettelijke en beleidsmatige stukken die hier relevant zijn. De bezwaren verbazen ons dan ook niet.  

 

Reactie KNVB 

Op 22 december reageert Spee, de voorzitter van de KNVB in het AD/UN en speelt daarbij enigszins 

omfloerst maar toch opnieuw de ’chantagekaart’, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022: 

“Een werkgroep binnen de KNVB buigt zich momenteel over dit vraagstuk en bekijkt daarbij ook opties 

buiten de gemeente Zeist. Dat heeft niet onze voorkeur. Ons voetbal is al ruim zestig jaar gevestigd in 

Zeist, hier ligt een groot deel van het voetbal verhaal in Nederland’’. Uiteraard is dit een stap in het 

onderhandelingsproces en volgens ons gewoon bluf: er is al veel te veel geïnvesteerd in de huidige 

campus. Ook al bij de vorige uitbreiding van rupsje-nooit-genoeg in 2015 om dat allemaal op te geven. 

Verbazend is wel dat de KNVB - ondanks een grote communicatiestaf - elke keer kans ziet om net de 

verkeerde toon aan te slaan. Al komt dat ons natuurlijk wel goed uit. Word vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zeistenaar - ‘Staatsbosbeheer verkoopt grond voorlopig niet aan de KNVB’ 

 

Jan Snijders 

Foto: website De Zeistenaar 
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Toen & Nu 
Ter gelegenheid van het 65e jubileumjaar van de Vereniging Austerlitz’ Belang is een boekje verschenen over de 
uitleg van de namen van de Austerlitzse wegen met foto’s uit dat jaar (2010). In eerdere Prikkels zijn onder andere 
de Weideweg en het Dorpsplein in beeld gebracht met alleen foto’s in de rubriek ‘Toen & Nu’. In het vervolg zal 
ook gebruik worden gemaakt van de teksten uit het jubileumboekje “Van Nummers Naar Namen”. De verklarende 
teksten in het jubileumboekje zijn geschreven door Rutger Loenen. De Oude Postweg heeft de eer als eerste aan 
de beurt te komen. 

 

Standplaats fotograaf voor nr. 205, Oude Postweg richting Zeist 

1936 

Standplaats fotograaf voor nr. 224, Oude Postweg richting Zeist 

2023 

1967 2023 

Op de volgende pagina’s leest u de tekst uit “Van Nummers Naar Namen”. 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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De letterlijke tekst uit “VAN NUMMERS NAAR NAMEN” geschreven door Rutger Loenen in 2010 

Dit is de lastigste weg om te beschrijven. Er is wel 

gesteld dat de weg één der oudsten van de 

buurtschap is, onderdeel van de Postweg van 

Amsterdam naar Arnhem. Dan denkt men al gauw 

aan enkele honderden jaren oud. Zelfs een 

prehistorische afkomst wordt wel genoemd. We 

bekijken de ontwikkeling van de weg chrono-

logisch, om aan het eind een conclusie te trekken. 

Op oude kaarten is in onze omgeving nergens een 

spoor te vinden van een doorgaande weg vanuit het 

noordwesten in de richting van Doorn of Wouden-

berg. Terwijl er toch in Doorn ook een weg is met 

de naam Postweg.  

Er is summier sprake van een 17e-eeuwse Postweg 

tussen Amsterdam en Arnhem. In Soesterberg 

herinnert men zich nog het ‘Het Huis ten Halve.’ 

Zo genoemd omdat het ongeveer halverwege beide 

genoemde plaatsen lag. De paarden werden hier 

ververst en de inwendige mens verzorgd. Lang zal 

deze weg niet bestaan hebben; er is weinig over 

bekend en op kaarten komt de weg niet voor. Zeker 

is dat deze weg in 1810 niet meer bestond. In het 

Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een 

officiële ‘Algemene kaart van Holland met de 

postroutes’ uit het depot-generaal van Oorlog 

(1810). Alle postwegen van ons land komen hierop 

voor behalve ‘onze’ Postweg. Ook de burgemeester 

van Zeist vermeldde in 1811 desgevraagd de 

Postweg niet onder ‘Postwegen’ in zijn ambts-

gebied. 

En daarmee zou de kous af kunnen zijn. Maar dat 

is niet het geval: Tegen de winter van 1804 betrok 

generaal Marmont zijn hoofdkwartier in Amster-

dam. In de zomer van 1805 keerde hij met zijn 

manschappen terug naar het kamp, maar 

belangrijke administratieve afdelingen bleven in 

Amsterdam. Er was daarom behoefte aan een 

regelmatige verbinding tussen kamp en Amster-

dam. Vanaf juli 1805 vertrok er iedere dag een 

postwagen uit Amsterdam ‘naar het Camp bij 

Zeyst,’ om ’s avonds weer terug te rijden. Géén 

verbinding Amsterdam-Arnhem dus, maar 

Amsterdam-het Kamp. Op de zgn. Kaart van 

Marmont (1804/05) ligt deze weg iets meer 

westelijk dan nu en liep door naar een plek 

westelijk van de tent van Marmont. Waarschijnlijk 

is het pad/fietspad vanaf het Beauforthuis, lopend 

over de Austerlitzseweg tot aan de woning aan de 

Grensweg, hiervan een restant. Enkele maanden na 

de ingebruikneming was de weg alweer overbodig 

geworden, want Marmont en zijn militairen waren 

voorgoed verdwenen.  

 

Maar dan: in 1808 werd een statistische 

beschrijving van de publieke wegen in onze 

omgeving gemaakt. Wat lezen we? ‘Den postweg 

van Amsterdam op Nijmegen.’ En even verder: 

‘Die weg die de postwagen van Amsterdam op 

Arnhem passeert.’ Er staat geen plaatsbepaling bij.  

Een jaar later, 1809. Uit beschrijvingen blijkt de 

weg, die vanaf de Gramserweg (toen de ‘ingang’ 

van ons dorp) richting de Traaijweg loopt, de 

‘Koningstraat’ genoemd te worden. Ongetwijfeld 

omdat koning Lodewijk Napoleon kort daarvoor 

een bezoek aan het kamp had gebracht. Tot 1867 

werd de naam Koningstraat regelmatig gebruikt. 

Géén naam Postweg dus. 

In hetzelfde jaar 1809 woonde secretaris Boas in 

een huis op de hoek van de Gramserweg tegenover 

de huidige Hoeksteen. Aan de Postweg? Nee: aan 

de ‘Groote weg.’ De weg richting Zeist, tot aan de 

Austerlitzseweg, werd toen zo genoemd en ook nog 

in 1814. Onze huidige Oude Postweg heette dus 

voor een deel Koningstraat en voor een ander deel 

Grote weg.  

Pas in 1833 duikt er een beschrijving - dus géén 

naam - op van een postweg in onze omgeving. Kort 

tevoren was de nieuw aangelegde Wouden-

bergseweg gereedgekomen. In de Couranten 

verscheen een advertentie met het bericht dat vanaf 

1 mei 1833 een zekere Bouricius een ‘Algemeene 

Postwagen Dienst’ ging onderhouden tussen 

Amsterdam en Breda. ‘Te Utrecht aankomende 

zullen de Passagiers ten 1 ure kunnen vertrekken 

over Zeist, en den nieuwen Straatweg langs nieuw 

Austerlitz op Gelderland en Duitschland.’ De 

nieuw aangelegde Woudenbergseweg ging ook als 

deel van een nieuw postwagenroute fungeren. 

Tot ongeveer 1835 wordt ook de naam Postweg 

nog gebruikt, doelend op al genoemde, maar niet 

meer in gebruik zijnde Postweg van Marmont. 

Deze weg had zich inmiddels wel in meer 

oostelijke richting verplaatst. Het huidige tracé dus. 

Logisch, want aan het oude tracé woonde niemand.  

 

Toen & Nu 
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Hoe verging het dit gedeelte van de weg tussen de 

Austerlitzseweg en de Woudenbergseweg? Had het 

een naam? Niet voor zover bekend. Pas na de bouw 

van de Hervormde kerk aan laatstgenoemde weg 

duikt er een naam op. Heel toepasselijk ‘Kerkweg.’ 

Genoemd in 1896 en ook in 1917 en 1926. Hendrik 

Vermeulen woonde in 1926 aan de ‘Kerkeweg en 

bood twee drachtige zeugen te koop aan.’ Een 

oudere Austerlitzser noemde de naam zelfs nog 

rond 1990. Wel had de gemeenteraad van Zeist in 

1895 aan deze weg de naam ‘Oude Postweg’ 

gegeven. Feitelijk dus de eerste keer dat de naam 

officieel voorkomt en dan nog alleen voor genoemd 

gedeelte. En ‘oude’ slaat niet op een eeuwenoude 

weg, zoals iemand eens schreef: ‘een 1000, 

misschien wel 2000 jaar oude weg.’ Het woordje 

‘oud’ had vroeger ook de betekenis van 

‘voormalig, vroegere.’ De in 1895 gegeven naam 

moet opgevat worden als zijnde een vroegere 

postweg (die van Marmont).  

Zoals te lezen is onder het hoofdstukje 

Austerlitzseweg, liep deze vroeger dwars door het 

dorp. In 1925 waren de huidige Schooldwarsweg, 

de Marmontweg en de Weideweg aan naamgeving 

toe. De Schooldwarsweg liep evenwijdig aan de 

Austerlitzseweg. Zo ook de Marmontweg, terwijl 

de Weideweg vanaf de Austerlitzseweg in 

noordoostelijke richting liep. De namen Groote 

weg en Koningstraat waren voorgoed verdwenen. 

Ergo: volgens de officiële raadsstukken was er 

géén Oude Postweg dwars door het dorp.  

Zeer recent onderzoek (2010) van de heer H. de 

Lanoy Meijer te Driebergen toont aan dat er tóch 

een Postweg is geweest die in onze omgeving 

kaarsrecht liep van Soesterberg naar Doorn. Maar 

die liep aanzienlijk noordelijker dan onze Postweg. 

  

Concluderend: Oude Postweg, een verwarrende en 

niet erg toepasselijke naam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen & Nu 

Maar enige aanvulling is volgens de Stichting Lokaal Austerlitz toch gewenst……. 
 

Ondanks de bewering van Rutger is er wel degelijk op de ALGEMENE KAART VAN HOLLAND MET DE 
POST-ROUTES VAN 1810 een postweg te zien in een rechte lijn van Soesterberg naar Doorn.  
Pas op de topografische kaart van 1850 krijgt het tracé in de omgeving van Austerlitz zijn nog aanwezig 
bochtig verloop en verdwijnt het tracé gedeelte in de kom van Austerlitz. Wordt de rechte lijn geprojecteerd 
op de huidige kaart (op onderstaand kaartfragment in rood), dan valt op dat deze nagenoeg samenvalt met 
het huidige fietspad van Soesterberg naar de Oude Woudenbergse Zandweg. Maar ook samenvalt met het 
gedeelte van de huidige Oude Postweg tussen de bocht bij de begraafplaats en de bocht bij de Meester 
Ansinkweg en ook samenvalt met de Parallelweg. De Parallelweg is het bospad vanaf de bocht halverwege 
in de Waterlooweg naar het pad langs Bornia. Zouden deze twee stukken in Austerlitz overblijfselen zijn 
van de postroute van Amsterdam naar Arnhem? Het door Rutger genoemde fietspad van het Beauforthuis 
 naar de woning aan de 

Grensweg ligt wel erg ver 
van de postweg van De 
Marmont (blauwe lijn op 
de kaart) om voor een 
restant in aanmerking te 
komen.  
En tot slot: De in Austerlitz 
geboren bestuursleden 
van de SLA weten nog dat 
hun ouders steevast de 
namen “Grote Weg” en 
“Kerkweg” gebruikten. 
 

 
Bert van Ginkel en 

Puck Steenhuizen 

Afbeelding: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Geplande drempels Oude Postweg tussen nummer 5/6 en 58  

Op de lijst kleine verkeerstechnische maatregelen van 2023 staan twee drempels gepland ter hoogte van 

Oude Postweg nummer 5-6 en nummer 58. Dit is door de Gemeente bepaald naar aanleiding van hoge 

gemeten snelheden. De locaties en het feit dat het drempels (plateaus) moeten zijn is vastgesteld door de 

Gemeente. Tjeerd Westerterp heeft bij de bewoners van dat gedeelde van de Oude Postweg een deur-

tot-deur enquête uitgevoerd naar aanleiding van deze plannen. Uit die enquête blijkt de overgrote 

meerderheid geen drempels wil, maar een meerderheid vindt wel dat er snelheid remmende maatregelen 

wenselijk zijn. De wens van de bewoners is om dit te bereiken via verspringende versmallingen, liefst door 

gebruik te maken van goed zichtbare bloem-/planten bakken. De Gemeente heeft aangegeven dat de 

keuze voor drempels en de locaties bewust zijn gekozen en in principe al vastliggen. De 

Verkeerscommissie heeft de wens van de bewoners voorgelegd aan de Gemeente. Bij het komende 

overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente Zeist wordt dit onderwerp opnieuw onder de 

aandacht gebracht. En zal gevraagd worden om aandacht voor een integraal verkeersplan. 

 

Smileyborden 

De Verkeerscommissie heeft gevraagd of er weer twee smileyborden in Austerlitz 

opgehangen kunnen worden. Tjeerd Westerterp heeft hierover contact met de 

Gemeente en zal de resultaten van de metingen monitoren. De Gemeente heeft ook 

tellussen geplaatst op de Oude Postweg, met name op het gedeelte dat door het dorp 

loopt. De Gemeente wil weten hoeveel auto’s en fietsers er over dit deel van de Oude 

postweg rijden. Deze gegevens kunnen onder andere gebruikt worden om te bepalen wat de gewenste 

toekomstige inrichting van deze weg is. Er is hierover echter nog geen overleg met de Gemeente geweest. 

Zoals op de ALV van Austerlitz’ Belang van vorige jaar besproken, zou hierbij bijvoorbeeld gedacht kunnen 

worden aan een ‘auto-te-gast’ indeling. De Oude Postweg is de komende 5 jaar nog niet toe aan groot 

onderhoud. Als blijkt uit de tellingen dat een ‘auto-te-gaststraat’ de ideale inrichting is voor deze weg, dan 

kan de Gemeente subsidie aanvragen bij de Provincie. In dat geval kan de weg wellicht eerder dan over 

5+ jaar aangepakt worden. De Verkeerscommissie heeft gevraagd, om door middel van extra smiley 

borden te kunnen meten of er sprake is van sluipverkeer, we zullen echter nu overleggen of de gegevens 

van meetlussen daarvoor gebruikt kunnen worden. Eerder heeft de Gemeente aangegeven dat dit lastig 

is. Een kentekenonderzoek is hiervoor geschikter, maar is erg kostbaar. Niet alleen in Austerlitz worden 

verkeersonderzoeken gedaan, maar in de hele regio. De Verkeerscommissie zit hier bovenop. 

 

Ontsluiting nieuwe wijk richting school  

Tussen de nieuwe wijk en de school, op het doodlopende 

stukje Schoolweg, ligt een trottoir dat veel wordt gebruikt. De 

Verkeerscommissie vraagt wie er gebruik mag maken van de 

stoep? De Gemeente geeft aan dat ze daar niet gaan 

handhaven om fietsen op de stoep te voorkomen. Dit zal 

voornamelijk gedaan worden door schoolkinderen. Daarnaast 

gebruiken voetgangers met eventuele hulpmiddelen ook deze 

stoep. De Gemeente gaat kijken of er een mogelijkheid is om 

fietsers op bepaalde plekken de stoep op en af te laten gaan, 

zodat voetgangers en fietsers zo min mogelijk met elkaar in 

aanraking komen.  

 

 

 

Informatie van de 

Foto: Redactie / Afbeelding komt van internet 
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Plateau Gramserweg 

Het lijkt de gemeente Zeist verstandig om een plateau aan te brengen op de T-splitsing Gramserweg-

Waterlooweg. Deze splitsing ligt op een lange recht doorlopende gedeelte met beperkte snelheid 

remmende maatregelen.  De Verkeerscommissie wil graag eerst in overleg met de bewoners en vervol-

gens met de Gemeente over een integraal verkeersplan. Mogelijk is één plateau niet genoeg voor de hele 

Waterlooweg en daarnaast hebben bewoners wellicht andere wensen. De Gemeente geeft aan onderzoek 

te doen naar eventuele noodzaak van meerdere plateaus. De mogelijke plateaus staan op de lijst van 

kleine verkeerstechnische maatregelen van 2023 of 2024, maar zoals aangegeven vinden wij het 

belangrijk dat de bewoners hierover geraadpleegd worden. 

 

Pater de Leeuwweg  

Nadat de Schoolweg naast het speelterrein is opgeknapt, zal de kant van de Pater de Leeuwweg ook 

opgefrist en vernieuwd worden in overleg met de bewoners. Dit wordt in 2023 opgepakt. Daarbij zal de 

wijkmanager meneer Bülent Isik het voortouw nemen. 

 

Parkeren 

De Verkeerscommissie geeft aan dat het parkeerterrein 

achter het Hart van Austerlitz niet te vinden is, waardoor 

men vrij snel op het Dorpsplein parkeert. Hetzelfde geldt 

voor het parkeerterrein bij SV Austerlitz. Beide 

parkeerterreinen moeten beter vindbaar worden. De 

Gemeente gaat hiernaar kijken.     

 

Aanpassingen rond Het Plein voor Hart van Austerlitz  

De oude markeringen zijn hersteld. Voor minder validen 

zijn de op- en afgangen van de trottoirs aangepast. De 

blinde geleide markeringen zijn hersteld, zodat zij geholpen 

worden om vanaf de bushalte bij het Dorpshuis te komen. 

De overhangende plantengroei bij het gebouw van ‘Het 

Lokaal’ blijft een punt van aandacht.  

 

 

 

Namens de Verkeercommissie,  

 

Jetty Vegter en  

Tjeerd Westerterp 
 

 

 

 

 

Informatie van de 

Foto’s: Redactie 
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De afgelopen jaren heeft er een geboortegolf plaatsgevonden in Austerlitz. Er is een grote groep nieuwe 
bewoners en lokale kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) hebben door personeelsgebrek 
lange wachtlijsten en ook is er een gebrek aan kinderopvang voor 0-4-jarigen. Betrokken ouders vragen 
daarom of er mensen in het dorp of in uw netwerk zijn die willen helpen met één van onderstaande opties:  
  
• Versterken van bestaande BSO van Kind & Co, of een nieuw op te zetten Buiten BSO. Voorwaarde 

is onder andere dat u een diploma tot pedagogisch medewerker (SPW3) of vergelijkbaar heeft, of een 
opleiding in de creatieve, muzikale of sportsector.  

  
• Ondersteuning bieden bij een nog op te zetten ouder-BSO; een BSO die gerund wordt door ouders.  

 

• Op een andere manier bijdragen aan de opvang van kinderen; 0-4-jarigen tijdens kantoortijden en/of 
schoolkinderen (ma, di, do vanaf 15.00 uur, wo & vr na 12.00 uur of extra tijdens de schoolvakanties) 

 
• Zou u wel eens willen meedenken over de opvang van kinderen in ons dorp? Heeft u ervaring met 

kinderen in deze leeftijdscategorieën? Heeft u een hobby die u wilt overbrengen/delen? Vindt u het 
leuk een middag mee te draaien met een ouder op de ouder-BSO? 

  
U kunt zich vrijblijvend opgeven door uw contactgegevens te mailen naar AusterlitzBSO@gmail.com.   

 
Alvast dank, namens vele ouders in Austerlitz! 

 

In Austerlitz is er op dit moment een wachtlijst voor een plek op de BSO van Kind & Co. Er zijn 30 plekken 
op de BSO en die zijn allemaal bezet. Zover bekend is er een wachtlijst van rond de 50 kinderen! Dit 
betekent dat veel kinderen op korte termijn geen plek kunnen krijgen (1 tot 2 jaar). Dit komt onder andere 
doordat er onvoldoende personeel kan worden gevonden (dit speelt in de hele regio) en dat er geen andere 
BSO’s opvang bieden voor kinderen die in Austerlitz naar school gaan. 
 
Daarom willen we graag inventariseren hoeveel ouders met kinderen behoefte hebben aan een alternatief 
voor de BSO. Daarvoor ie een beter beeld nodig van de exacte behoefte in Austerlitz. Deze proberen we 
via een enquête te achterhalen. In de enquête wordt ook de behoefte voor een kinderdagverblijf (0-4-
jarigen) geïnventariseerd om ook deze zoekende ouders bij elkaar te kunnen brengen. De uitkomst van de 
enquête wordt gebruikt om samen met Austerlitz Zorgt aan de slag te kunnen gaan met oplossingen. 
 
Er is een Signalgroep ‘BSO-wachtlijst…’ waartoe je uitgenodigd kan worden.  
Stuur een mail naar AusterlitzBSO@gmail.com. 
 
Vragenlijst inventarisatie alternatieve(n) BSO (invultijd ongeveer 5 minuten): 

https://form.gle/aKkmZ1vasraxd1Su5 

of scan de QR-code: 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen! 

 

Namens Tera, Madeline, 

Nienke, Chris en heel veel 

andere ouders uit Austerlitz 
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Afscheid van dominee Martin Boon 

Begin december wandel ik de kerk uit, via het kerkplein, naar de Gramserweg. Daar staan twee jonge 

mannelijke verkopers van een telefoniebedrijf. Ze zijn net uit de auto gestapt. Ik groet ze, waarop één van 

hen omhoog wijst richting de vlaggenmast op het kerkplein. Daar wappert al maanden de regenboogvlag 

met daarop het woord ‘vrede’. “Waarom hangt die daar?”, vraagt hij. Ik leg uit dat de aanleiding de oorlog 

in Oekraïne was. En dat het daarnaast ook laat zien dat iedereen welkom is bij ons in de kerk, ongeacht 

gender en seksuele voorkeur. Met z’n drieën raken we erover in gesprek. Zij hebben geen kerkelijke 

achtergrond. En ze lijken verbaasd dat een kerk zich hierover uitspreekt. Eén van hen vindt de 

regenboogvlag polariserend; het zou groepen tegen elkaar opzetten. Ik leg uit dat het juist verbindend 

bedoeld is. Maar we komen er niet goed uit en nemen even later afscheid.  

Na afloop mijmer ik nog wat over dit gesprekje. Ik vraag me af: had ik minder moeten vertellen, en meer 

moeten luisteren? Zou dat meer onderling begrip in de hand hebben gewerkt? Misschien wel. Ook ben ik 

een beetje verbaasd. Waar vroeger kerken model stonden voor conservatisme, alles bij het oude houden, 

gebeurt er nu soms wat anders. Als kerk in Austerlitz lopen we soms juist op de troepen vooruit. We pleiten 

naast inclusiviteit bijvoorbeeld ook voor het aanpakken van (subtiele) vormen van discriminatie en racisme 

en hechten veel belang aan duurzaamheid. De kerk in Austerlitz zal daar zeker mee doorgaan. Maar zelf 

ben ik hier inmiddels afgezwaaid als predikant. Ik ben nu werkzaam in Arkel, vlak boven Gorinchem.  

Ds. Henk Jansen, ook dominee in de Oosterkerk in Zeist, zal het komende jaar predikant zijn in Austerlitz.  

In een kerkdienst op 22 januari heb ik afscheid genomen. En wel op een manier die al mijn verwachtingen 

ver overtrof. Het voelde als vieren dat we zes jaar lang met elkaar hebben mogen oplopen. Er bleek een 

gelegenheidskoor te zijn, er waren schitterende, zelfgeschreven liederen, ik werd geweldig geparodieerd in 

een zogenaamde ‘memorioloog’ en er waren vooral heel veel lieve, hartelijke mensen die mijn tijd in 

Austerlitz kleur hebben gegeven. Ik ontving een prachtig herinneringsboek met bijdrages van heel veel 

leden en niet-leden, waar ik nu regelmatig met een grote glimlach doorheen blader. Ook kreeg ik een 

fotomozaïek van de kerk en een ruimhartige cheque om een tuinbank uit te gaan zoeken; dat gaan we 

zeker doen.  

 
Zes jaar ben ik actief geweest in 

Austerlitz, mijn eerste gemeente en ik 

heb het goed gehad! De Hoeksteen is 

een warme gemeenschap die nadruk-

kelijk dorpskerk wil zijn: kerk voor 

iedereen. Vaak zijn we dat ook 

geweest, bijvoorbeeld bij christelijke 

feestdagen, oecumenische vieringen 

met onze katholieke vrienden, kinder-

activiteiten als Sint Maarten en Palm-

pasenstokken maken, uitvaarten en de 

Kerst-doe-markt.  
 

Nu geef ik graag nog de zogenaamde 

‘Regenboogzegen’ door (geschreven 

door Janneke Nijboer en door mij iets 

bewerkt). Als een wens, een gebed voor 

eenieder van jullie.  

Adios! 

 

Ik zegen je met rood van de passie, 

waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, 

dat je leeft! 

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, 

waarin jij je kan hullen als een deken van troost. 

Ik zegen je met geel van narcissen, 

zodat je blijft geloven in opstaan, telkens weer 

Ik zegen je met groen van het gras, 

zodat je weet dat er grond onder je voeten is, 

een weg om te gaan. 

Ik zegen je met blauw van water, 

om af te spoelen wat mis gaat 

en waar je op stukloopt in het leven. 

Ik zegen je met paars, dat als een 

mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt. 

Ik zegen je met Gods licht, 

waarin alle kleuren samensmelten 

en wij thuiskomen in wie wij zijn. Amen 
 

Martin Boon 

Foto’s: De Hoeksteen 
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De kerkenraad heeft mij gevraagd om vanaf nu het predikantschap voor 

twee dagen per week waar te nemen. Dat doe ik van harte. Op zondag 

12 februari om 14.30 uur hoop ik in een Avondmaalsdienst mezelf voor 

te stellen aan de gemeenschap. Allemaal hartelijk welkom. Ik ben 58 jaar, 

getrouwd met Irma, we hebben vier volwassen kinderen. Sinds 1½ jaar 

ben ik samen met Irma in duobaan predikant in de Oosterkerk in Zeist. 

We wonen vlakbij, aan de Charlotte de Bourbonlaan, dus ik hoef naar 

Austerlitz alleen even het bos door te fietsen.  

Wat ik heel mooi vind, is hoe De Hoeksteen als kerk heel betrokken is bij 

de dorpsgemeenschap van Austerlitz als geheel. Ik ben benieuwd wat ik 

daaraan bij kan dragen, ik hoop dat ik de komende tijd velen van jullie 

kan ontmoeten op een of andere manier. Waar ik vooral warm van word 

is om mensen te leren kennen en samen te ontdekken waar je in je leven 

iets van Gods liefde op het spoor kunt komen – of je nou gelovig bent of 

niet. Naast mijn werk ben ik graag bezig in de tuin, hou ik me bezig met 

vluchtelingenwerk, zoek ik tijd voor muziek, ga ik graag met Irma naar 

een museum of wandelen in het bos en loop ik hard, liefst barefoot-stijl 

trailrunning, dus de bossen rond Austerlitz heb ik al aardig leren kennen, 

nu het dorp zelf nog!  

Als je ideeën, vragen of belangstelling hebt voor iets m.b.t. kerk, geloof, 

het leven, of wat dan ook, weet je welkom. Op woensdag probeer ik in 

elk geval zo veel mogelijk in het dorp/de kerk aanwezig te zijn.  

 

Henk Jansen nieuwe predikant 

Henk Jansen 
Zondagmiddag 26 maart om 15.30 uur  

in De Hoeksteen: Kom-in-de-kring viering! 
Dominee Henk Jansen zal eerst vertellen over de 

betekenis van Pasen. Daarna gaan jullie aan de 

slag om je palmpasenstok te versieren. 

Zaterdagochtend 1 april is de Palmpasenoptocht 

(georganiseerd door Austerlitz’ Belang) en loop je 

met je zelfversierde stok achter de muziek aan 

een rondje door het dorp. In maart wordt nog een 

flyer verspreid met alle informatie. 

 
Liever delen dan verspillen? Voedselkastje in Austerlitz! 
Buurtbewoners een handje helpen en tegelijkertijd voedselverspilling 

tegengaan? Stichting SoGoed zet zich in voor mensen met wat minder 

en draagt hiermee bij aan een groenere planeet. Steeds meer mensen 

doen mee met het 'Liever delen dan verspillen'. Dat doet men door het 

delen van boodschappen in kastjes in de buurt. Heb je iets nodig uit het 

Buurtkastje dan mag je het pakken. Heb je boodschappen over dan zet 

je er wat in en ruilen mag ook. De kastjes zijn er voor iedereen en zijn ook 

bijna altijd open. Door het delen van boodschappen wordt voedsel-

verspilling voorkomen, help je een ander die het minder heeft en werk je 

samen aan een meer sociale buurt. Op initiatief van een kleine groep 

mede-Austerlitzsers wordt er, samen met de Hoeksteen, binnenkort een 

voedselkastje op het kerkplein geplaatst. Hier kunnen Austerlitzsers 

voedsel doneren en mensen die het wat krapper hebben iets uit halen. 

Een mooi initiatief! Paasontbijt voor het dorp 
Op Paasochtend 9 april om 9.00 uur zullen wij weer een paasontbijt organiseren. 

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom! Er zal nog een uitnodiging 

rondgebracht worden. Tijdens het Paasontbijt zal er weer gecollecteerd worden voor 

een goed doel. Informatie daarover staat ook op de uitnodiging.  

Gezellig als je ook komt! 

 

Trudy van  

de Lagemaat 

Foto’s: De Hoeksteen 
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Vanaf  eind april liggen de nieuwe Gildefolders 2023 bij het Dorpshuis en Eetcafé ‘Ouwekamp’. De folder biedt 

niet alleen een totaaloverzicht van activiteiten in Austerlitz, maar ook voor Zeist. Indien anders vermeld starten 

de activiteiten om 14.00 uur bij de bushalte op het Dorpsplein. De kosten van deelname bedragen € 2,50. 

Zaterdag 29 juli: Op de fiets door de Franse tijd - duur: 2 uur 
In een rustig tempo worden de historisch markante plekjes rondom Austerlitz bezocht. Niet alleen de bekende 

36 meter hoge Pyramide van Austerlitz maar ook de Kamperlinie. Op deze noordoostgrens van het 

kampement werd in april 1804 door generaal Marmont een tentenkamp ingericht voor 18.000 soldaten. Ook 

fietsen we langs de Leusderheide waar in het weekend werd geoefend en zelfs met scherp werd geschoten. 
 

Wist u dat… De Engelsen aan het begin van de 19e eeuw de grootste bedreigers van de Fransen waren. 

Napoleon had aan de Hollandse kust wel een soort Atlantik-Wall laten aanleggen, maar tussen Den Helder en 

het eiland Texel was er toch ruimte voor de Engelse vloot om de Zuiderzee op te zeilen. De schepen voeren 

richting Amersfoort en de bemanning kon daar aan land. Ter verdediging had generaal Marmont langs de 

Kamperlinie in Austerlitz drie grote kanonstellingen (redoutes) staan met de lopen richting Amersfoort. 

 
Zondag 17 september: Wandeling door Landgoed Bornia – Heidestein - duur: 2 uur 
Misschien treffen de deelnemers nog Drentse heideschapen op de bloeiende heidevelden. Hier en daar kunnen 

al de eerste paddenstoelen hun kop opsteken. In dit prachtige gebied krijgt niet alleen de flora en fauna maar 

ook de cultuur - die in de vorige eeuw door de eerste welgestelde bewoners is aangebracht - veel aandacht. 
 

Wist u dat… Bij de kleine vijver in Bornia een 'Geel Torentje' heeft gestaan. Het vormde in de vorige eeuw een 

soort thee-, badhuis. Via het smalspoor konden gasten deze plek bereiken en uit de trein stappen, zich in het 

gebouw omkleden en voorts in het zwembad voor het torentje verkoeling zoeken. Dat deden later ook de 

Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden niet in de gaten dat zo'n honderd meter verder 

onderduikers zich in hun eigen ondergrondse hut schuilhielden. 

 
Zaterdag 21 oktober: Op zoek naar paddenstoelen - duur: 2 uur 
Deze activiteit start om 10.00 uur in het Dorpshuis van Austerlitz. We beginnen 

met een mooie PowerPointpresentatie over paddenstoelen. Veel exemplaren die 

getoond worden, zijn in de omgeving van het dorp gevonden. Na dit gedeelte 

wordt er een wandeling gemaakt die door twee Gildegidsen deskundig zal worden 

begeleid. Tot slot eindigen we om 12.00 uur weer in het Dorpshuis en genieten 

we daar van een kop heerlijke zelfgemaakte paddenstoelensoep.  

Voor deze Gildeactiviteit dient men zich van tevoren via 'Gilde Zeist/rondleidingen' 

aan te melden. Er is slechts plaats voor 20 belangstellenden, dus wees er snel bij. 

De kosten bedragen € 5,- inclusief  thee/koffie en natuurlijk die kop heerlijke 

paddenstoelensoep. 

 
Winterwandelingen 2023-2024 
Voor onze 'vroege vogels' is het een uitstekende manier om wakker te worden. 

Op 10 december van dit jaar en in 2024 op 7 januari, 4 februari en 3 maart, 

starten we om 10.00 uur bij de bushalte op het Dorpsplein. In een rustig tempo 

wandelen we door één van de landgoederen in de omgeving van Austerlitz.  

Meer info in de volgende Prikkel. 

Graag tot ziens! 
 

Austerlitzse Gildegidsen 

Hans van den Breul 

en Gerard Versteeg 

Foto en afbeelding: Gilde Zeist 
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Terug- en vooruitblikken 

Ons koor beleefde een nogal wisselvallig 2022, waarin vaak van repeteren geen sprake kon 

zijn, omdat “tante Corona” weer van zich liet horen en wij voorzichtigheid in acht wilden nemen.  

Wel werd soms uitgeweken naar de Oosterkerk in Zeist, waar we onderling heel goed de ruimte 

hadden. Gelukkig konden we na de zomervakantie terug naar het prachtig gerenoveerde 

Dorpshuis in Austerlitz, want er moest stevig gestudeerd worden voor ons bijna uitverkochte 

jubileumconcert in de Oosterkerk op 1 oktober, dat een enorm succes werd. Hieraan 

voorafgaand zongen we een ‘try-out’ op uitnodiging van het KNIL in Arnhem op 18 september. 

Samen met het Zeister Mannenkoor traden we op 16 oktober op tijdens een open dag bij 

kwekerij Abbing. Helaas waren er bij beide koren veel zieken te betreuren en ook Arie Perk was 

niet in staat te dirigeren. Op wonderbaarlijke wijze kon hij ‘last minute’ worden vervangen door 

collega Margo van Biezen: ongelooflijk en heel veel dank!  

 

Voor 2022 hadden we geen kerstconcerten in petto, maar wel moest er geoefend worden voor 

de uitvoering van “The Crucifixion” van John Stainer in de Maartenskerk in Doorn op 1 april 

2023. Dit hebben we in 2019 ook in deze mooie kerk uitgevoerd. Op 22 maart a.s. hopen we 

een besloten bijeenkomst van “De Zonnebloem” in Zeist muzikaal luister bij te zetten. Het is de 

bedoeling dat de Oosterkerk op vrijdag 2 juni 2023 - nog meer dan op 1 oktober jongstleden - 

op haar grondvesten zal gaan schudden tijdens een groots combi-concert met het Zeister 

Mannenkoor. Het lijkt geen overbodige luxe de startdatum van de kaartverkoop hiervoor goed 

in de gaten te houden. Dit in verband met de grote toeloop die op die avond wordt verwacht, 

want het Zeister Mannenkoor trekt doorgaans volle zalen. Te zijner tijd zal ruim van tevoren via 

allerlei media bekend gemaakt worden dat de kaartverkoop van start gaat.  

 

Nadat we al twee jaar - door corona - onze altijd zo gezellige jaaropeningsavond moesten 

missen, konden we nu wel met elkaar proosten op het nieuwe jaar. Hierna volgde een uitstekend 

georganiseerde 3-gangen maaltijd, bestaande uit Italiaanse gerechten. Alle lof voor de 

medewerkers van het Dorpshuis, die dit alles zo keurig hadden bekokstoofd. Van de speciale 

bonensoep tot en met de tiramisu en met als hoofdgerecht een ruime keuze uit pasta’s, lasagne 

en zelfs vegetarisch!  

 

Nogmaals brengen we onder de aandacht dat voor tenoren en bassen bij ons ‘vol is vol’ nog 

niet van toeppassing is. Komt u gerust eens een maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur op 

proef in het Dorpshuis, Schoolweg 2, 3711 BP Austerlitz. U bent van harte welkom! Zie ook 

onze website: www.cantiamo-austerlitz.nl. Desgewenst kan onze secretaresse u de nodige 

informatie telefonisch verschaffen: 06 2211 0679.    
 

Met een muzikale groet,  

 

Anneke van Setten 
 

 

Afbeelding: Pixabay.com 
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Zorg in tien jaar flink veranderd 

Austerlitz Zorgt bestaat tien jaar. In die tien jaar is de zorg flink veranderd. Dat hebben we gemerkt tijdens 

corona. Toen bleek al dat er flinke wachtlijsten zijn bij ziekenhuizen en dat we in Nederland te maken 

hebben met steeds meer mensen die zorg nodig hebben met steeds minder personeel. Wellicht heeft u 

ook wel eens gehoord dat mensen niet vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen omdat de zorg nog niet is 

geregeld. Of uw familie heeft een zorgindicatie, maar kan nog niet terecht in een verpleeghuis. Deze 

problemen spelen overal in Nederland. Helaas merken wij dat hier in Austerlitz ook. 

  

Vast en betrouwbaar team 

Binnen Accurate Zorg proberen we met vaste medewerkers bij onze cliënten zorg te leveren. Dat is leuker 

voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers. Gelukkig hebben we een vast en betrouwbaar 

team, die vaak al jaren bij dezelfde cliënten komen. Dus we kennen onze cliënten en zij kennen ons. Net 

als in heel Nederland, is ook in Austerlitz de zorgvraag gegroeid. Iedereen wordt steeds ouder en blijft 

steeds langer thuis wonen. Om iedereen die zorg nodig heeft, zorg te kunnen bieden, hebben we eigenlijk 

meer zorgverleners nodig. En dat is op dit moment overal een groot probleem. Wanneer één van onze 

medewerkers ziek is, loopt de zorg vast. We moeten dan met minder mensen proberen dezelfde zorg te 

leveren. U begrijpt, dat lukt natuurlijk niet altijd. We vinden dat ontzettend vervelend, maar kunnen hier 

helaas weinig aan veranderen. Tenzij we met meer collega’s zouden zijn. Mocht u nog iemand kennen 

met een zorg achtergrond, dan komen we graag met diegene in contact.  

 

Keuzes maken 

Gelukkig zijn al onze cliënten hier in het dorp dankbaar voor de zorg die wij wel kunnen leveren. Toch kan 

het voorkomen dat we u vragen mensen uit uw omgeving mee te laten helpen. Om zoveel mogelijk mensen 

zorg te kunnen leveren, worden we gedwongen om soms keuzes te maken van wat we wel en niet kunnen 

doen voor onze cliënten. We kijken extra goed naar wat de familie kan oppakken. Dat betekent dat we niet 

altijd alles kunnen doen wat u in het verleden gewend was. Daarbij proberen we de reistijd van onze 

zorgverleners te beperken zodat er meer zorgtijd over blijft. Om die reden kan het ook voorkomen dat we 

niet kunnen komen op uw wenstijd.  

 

Hulp gevraagd 

Om de verpleegkundigen in de wijk en de mantelzorgers te ontlasten, zouden we graag een team 

samenstellen van zorgmedewerkers die lichte zorgtaken kunnen uitvoeren. De zorgtaken die daar onder 

vallen zijn bijvoorbeeld het ondersteunen bij het aan -en uittrekken van steunkousen met de juiste 

hulpmiddelen, het helpen bij het aan- en uitkleden en bij het eten en drinken. Onze verpleegkundigen 

werken nauw samen met dit team. Mochten er lezers zijn die hier enthousiast over zijn, een handje willen 

helpen in Austerlitz, affiniteit hebben met de zorg, flexibel zijn en een zorgachtergrond hebben, dan zijn 

die van harte welkom om te reageren. Misschien kunnen we hierdoor de klanten in de buurt van zorg 

blijven voorzien. Je kunt hiervoor mailen naar info@accuratezorg.nl. Maar u kunt ook altijd mailen naar 

info@austerlitzzorgt.nl, dan komt de mail ook op de goede plek terecht. 
 

Henriëtte Morselt 
Wijkverpleegkundige Dorpsteam Austerlitz Zorgt 

Tel. 06 1045 8821 
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Het zijn dure tijden. Vorig jaar bedroeg de inflatie 10%. Met name de energiekosten zijn enorm 

gestegen. Ook in ons dorp zijn er gezinnen of personen die moeilijk rond kunnen komen, of in de 

schulden zitten. Vier dorpsorganisaties hebben het initiatief genomen om hier iets aan te doen, met 

als doel: Geen Armoede In Austerlitz (GAIA).  

 

 

Wat houdt GAIA in? 
Eén dezer dagen wordt huis-aan-huis een brochure verspreid met informatie over hoe je gratis hulp 

en advies kunt krijgen als je problemen hebt met het betalen van je rekeningen. Ook is er een 

speciaal SAS-fonds in het leven geroepen waarop Austerlitzsers een beroep kunnen doen als de 

(financiële) nood aan de man is. Hierover leest u ook meer informatie in de brochure. Austerlitz 

Duurzaam kan u helpen met het verminderen van uw energiekosten. Dit doen zij onder andere via 

het project Buurkracht, in samenwerking met de gemeente Zeist.  
 

Wilt u helpen? Doneer dan! 
Donaties voor GAIA verlopen via Stichting Austerlitz Samen (SAS). 

IBAN: NL85 RABO 0395 2732 34 

Het geld dat voor GAIA gedoneerd wordt, wordt niet gebruikt voor andere aanvragen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Smelik 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 

een vierde aanvliegroute voor passagiers- en 

vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting 

Schiphol aanleggen.  

Het besluit is nog niet rond, maar als het doorgaat 

komen er in onze regio elke 7-8 minuten vliegtuigen 

over op een hoogte van ca. 2100-2300 meter, dag 

én nacht! Meer geluidsoverlast en ultrafijnstof. Wat 

voor negatieve gevolgen heeft dit voor de natuur, 

de bewoners en de recreatiesector?  

 

Voor meer informatie: www.stop4deroute.nl.  

Hier kan je de petitie tekenen en aangeven dat je 

op de hoogte gehouden wilt worden. 

 

Austerlitz’ Belang heeft het verzoek gekregen om deze informatie te delen 

Afbeeldingen: website Stop4deroute.nl 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
57 

 

 

 

 

 

Flyer: werkgroep Kampement 
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Hout stoken kan, maar doe het zonder overlast 
 

In Austerlitz zijn best veel houtkachels en open haarden. Het stoken van 

houtkachels kun je meestal goed doen zonder overlast voor de buren te 

veroorzaken. Bij windstil weer en bij mist kun je beter geen hout stoken. Kijk daarom 

eerst op www.stookwijzer.nu. Hieronder volgen een paar tips.  

1. Laat de houtkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer. 

2. Stook alleen droog hout (vochtgehalte 15 tot 20 procent). Vaak moet het daarvoor twee jaar drogen. 

Stook geen nat, geverfd of geïmpregneerd hout! 

3. Volg de instructies bij de kachel voor het aansteken van het vuur.  De zogeheten Zwitserse methode 

voorkomt veel overlast door rook en fijnstof. Kijk daarvoor eens op www.degroenestoker.nl. 

4. Zorg voor goede luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren en laat het houtvuur vanzelf uitbranden. 

5. Controleer regelmatig of je goed stookt: gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de 

schoorsteen.  

6. Laat de schoorsteen minstens 1 keer per jaar goed vegen. Hiermee voorkomt u schoorsteenbrand. 

7. Houd ventilatieroosters open tijdens het stoken. 

8. Heeft u last van houtrook. Bespreek het met de buren met een houtkachel of open haard. Veel 

houtstokers willen best maatregelen nemen om overlast te beperken. 

Gratis online Cursus Heuvelrugtuinen  
 

Wil je van jouw tuin een paradijs maken voor insecten, vogels en vlinders? Wil je weten hoe je het 

regenwater kunt benutten voor de gehele tuin? Dan is de cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ iets voor jou! Een 

onlinecursus die je op voor jouw geschikte momenten kunt doen. Zo leer je planten uitzoeken, die het in 

jouw tuin extra goed zullen doen en weet je straks hoe je het nuttige insecten naar hun zin maakt. Aan het 

eind van de cursus staat niets jou meer in de weg om van jouw tuin een duurzame, groene ‘Heuvelrugtuin’ 

te maken als verlengde van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De cursus is speciaal ontwikkeld 

voor inwoners van Gemeenten die onderdeel uitmaken van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

waaronder Zeist. Zo zorgen we samen voor een betere leefomgeving voor nu en later. Tegelijkertijd 

beschermen én versterken we de prachtige natuur die Nederland rijk is. 

Je kunt je aanmelden op www.np-utrechtseheuvelrug.nl/cursus-jouw-heuvelrugtuin. 

 

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrecht 

Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN 

Natuureducatie en wordt mede mogelijk gemaakt door de 

steun van verschillende Heuvelruggemeenten, Waterschap 

Vallei en Veluwe en diverse trouwe sponsoren. Dankzij hen kan 

deze cursus gratis aangeboden worden. 

N
ie

u
w

s 

Afbeeldingen komen van de betreffende websites 
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Inzicht krijgen in elektriciteits- en gasverbruik 
 

Austerlitz Duurzaam heeft twee zogeheten “Homewizard” meters beschikbaar, 

die inzicht geven in je energiegebruik op een bepaald moment of gedurende een 

periode. In een handige app op je telefoon krijg je het verbruik inzichtelijk 

weergeven. Het apparaat geeft antwoord op vragen als: Hoeveel gas gebruik jij 

bij het douchen? Wat is het sluipverbruik van jouw apparaten ’s nachts? Met de 

HomeWizard P1 meter krijg je direct gedetailleerd inzicht in je stroomverbruik, 

teruglevering van elektriciteit en gasverbruik. Hoe werkt het? De P1 meter klik je 

in de P1 poort van je slimme meter en je ziet het stroomverbruik, teruglevering 

en gas van jouw woning. De P1 meter werkt met alle slimme meters. Bij moderne meters zelfs zonder 

stroomadapter! Klik, verbindt met wifi en klaar. De P1 meter ziet via de slimme meter ook het gasverbruik 

van je huis. Zo zie je precies hoeveel gas jij gebruikt tijdens het douchen. Zo’n meetapparaat is dus 

eenvoudig aan te sluiten op je slimme meter en te koppelen aan je telefoon. Indien gewenst helpen we je 

bij de installatie. De meters zijn te leen bij Austerlitz Duurzaam. Stuur een bericht (met naam, adres en 

telefoonnummer) naar info@austerlitzduurzaam.nl en we nemen contact met je op! 

 

Twijfel over het voorschotbedrag? 
 

Heeft u twijfel over het voorschotbedrag dat de energiemaatschappij u in rekening brengt? Neem dan 

contact op met Austerlitz Duurzaam via info@austerlitzduurzaam.nl. Ons werkgroeplid Jan Pereboom 

heeft een rekenmodule ontwikkeld, die aangeeft hoe hoog uw voorschotbedrag ongeveer zou moeten zijn. 

Daarvoor is het nodig om een overzicht te hebben van het energieverbruik (per maand) over het afgelopen 

jaar. Het gaat zowel om gas als elektriciteit. Meestal is dat op de website van uw energiebedrijf terug te 

vinden. Het berekende bedrag is gebaseerd op het verbruik van het afgelopen jaar en de nu geldende 

prijzen. Door afwijkende weersomstandigheden kan het verbruik natuurlijk veranderen. Het blijft een 

indicatie en is geen zekerheid. We hebben de indruk dat sommige energiemaatschappijen een te hoog 

voorschotbedrag in rekening brengen. Dat wordt bevestigd als we verbruiksgegevens invoeren op de 

websites van verschillende energiebedrijven.  

 

Nieuws over de elektrische deelauto’s 
 

Heb je een tweede auto, maar is die vrijwel overbodig? Of wil je gewoon helemaal zonder auto doen? 

Overweeg dan eens om aan de deelauto van MobiGo mee te doen. Er staan in Austerlitz drie elektrische 

deelauto’s. MobiGo introduceert een nieuw ‘probeer-abonnement’ voor drie maanden. Kijk voor meer 

informatie op https://mobigo.nu/wat-kost-het/.  

 

 

 

 

 

 

 

Kom maar op met je kapotte spullen! 

Iedere 2e woensdag van de maand is er een Repair 

Café in Austerlitz. Van 16.00 tot 17.30 uur zitten 

we in Dorpshuis Hart van Austerlitz aan de tafel 

achterin bij de gymzaal. We proberen gratis te 

repareren, maar een vrijwillige bijdrage stellen we 

op prijs. 
Ton Melgers 

Afbeelding: Austerlitz Duurzaam 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

8-mrt Algemene Leden Vergadering Austerlitz' Belang Dorpshuis 20.00 uur Austerlitz' Belang 

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

15-mrt Provinciale Staten/Waterschappen verkiezingen Stembureau Dorpshuis Gemeente Zeist 

18-mrt Austerlitz Schoon (zie pagina 25) Meld je aan via WhatApp Groep R. Jutstra & A. Gogelein 

25-mrt Spelletjesavond Ouwekamp 20.00 uur Bordspellenclub 

26-mrt Kom-in-de-kring: Palmpasen De Hoeksteen 15.30 uur De Hoeksteen 

1-apr Palmpasenoptocht Vertrek vanaf Dorpsplein Austerlitz' Belang 

1-apr Passie Concert (The Crucifixion - John Stainer) Maartenskerk Doorn 20.00 uur Cantiamo 

9-apr Paasontbijt voor het dorp De Hoeksteen 9.00 uur De Hoeksteen 

14-apr Meisjesclub gaat op kamp Vertrek vanaf Dorpsplein Meisjesclub 

14&20-apr Koningskoor repetitie Dorpshuis 20.00 uur Sandra, Maarten & Erica 

15-apr Voorjaarsconcert Dorpshuis 2015 uur Fanfarecorps Erica 

19-apr Algemene leden Vergadering Austerlitz Zorgt Dorpshuis Austerlitz Zorgt 

27-apr Koningsdag aubade Dorpsplein 10.00 uur   Austerlitz' Belang 

7-mei Spelletjesmiddag Ouwekamp 13.00 uur Bordspellenclub 

9-12-mei Avondvierdaagse Austerlitz Vertrek vanaf Dorpsplein Werkgroep A4D Austerlitz 

10-mei Lezing 'Joodse Onderduikers in Austerlitz' Dorpshuis 20.00 uur Stichting Lokaal Austerlitz 

26-mei Deadline Prikkel 2023-2 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

3-4-jun Wandelweekend Vertrek vanaf Dorpshuis Austerlitz' Belang 

17-jun Spelletjesavond Ouwekamp 20.00 uur Bordspellenclub 

1-jul Kampement SV Austerlitz Austerlitz' Belang 

    

Terugkerende activiteiten: 

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

maandag Wandelgroep  Dorpsplein 11.30 uur Dorpsondersteuner 

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

maandag Meisjesclub Dorpshuis 18.45-19.45 uur Meisjesclub Austerlitz 

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

maandag Volleybal Dorpshuis 's avonds Volleybalvereniging 

dinsdag Bridge Dorpshuis 19.30-22.30 uur Bridgeclub Austerlitz 

dinsdag Dammen  Dorpshuis 's avonds Damclub Austerlitz 

woensdag Even weken: Spreekuur Wijkmanager Austerlitz Dorpshuis 15.30-16.30 uur Gemeente Zeist 

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

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

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

woensdag Biljarten Dorpshuis 's avonds Biljartclub 

woe/don Badminton Dorpshuis 's avonds Badmintonclub WIK 

donderdag Gymnastiek/meer bewegen voor ouderen Dorpshuis 10.45 uur Austerlitz Zorgt 

donderdag Muziekrepetitie Erica Dorpshuis 19.30-22.00 uur Fanfarecorps Erica 

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

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

  Mist er een activiteit? Geef dit dan 

voor de volgende Prikkel door via: 

De.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

www.dorpshuis-austerlitz.nl/verenigingen/ 

www.austerlitzzorgt.nl 

www.hoeksteen-austerlitz.nl 
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Theaterfestival Vuurol on tour 

Het Theaterfestival bekend om zijn verrassende locatietheater is drukdoende met de laatste loodjes van 

het organiseren van een Wintereditie. Deze speciale extra editie vond het laatst plaats in 2019. De kern 

hiervan is het bieden van een kleinschalige theaterverrassing in het donker. Dit keer met als thema: 

LICHTer. 
 

Het Beauforthuis 

Dit jaar speelt het zich af in en rond het Beauforthuis te Austerlitz op 3 en 4 maart. Het gebouw heeft een 

bijzondere historie als boerderij, landbouwschool en kerk. Het heeft lange tijd een sociale, maatschap-

pelijke functie vervuld, in deze van oorsprong arme omgeving. Johannes Stoop, bankier, die zich opwerkte 

tot medefirmant, vervulde rond 1800 hier een belangrijke rol in. Door werkverschaffing bij de 

heideontginning, het bieden van fatsoenlijke huisvesting van de arbeiders en de oprichting van een 

landbouwschool droeg hij bij aan ondersteuning van de minder bedeelden. Een sociale functie vervult het 

Beauforthuis nog steeds, maar dan gestoken in een modern jasje met een gezellig cafeetje en een 

sfeervolle theaterzaal. Met de ligging in het bos is dit de ideale schakel met Vuurol. 
 

De Wintereditie in vorm 

Vuurol dompelt het publiek onder in de sfeer van het thema ‘LICHTer’ en doet dit vanaf de aankomst bij 

de kassa tot aan het vertrek. De aankleding van de entourage en publieksbegeleiding dragen daartoe bij.  

Het publiek wacht een ronde langs drie van de vier voorstellingen. Imre van den Bosch komt met de 

voorstelling ‘Hersenslang’, spelend in de intieme ruimte van een muziektent. Hij neemt het publiek mee 

naar een binnenwereld vol gedachtenkronkels. Onder begeleiding van livemuziek kruipen we vanuit de 

krochten in ons brein naar het lichtste einde van de tunnel.  

Bij de Supervrouwen sprankelt het spelplezier en de dynamiek je tegemoet bij de humoristische scenes 

rondom het thema: Zonder Kinderen. Drie vrouwen belichten verschillende invalshoeken en vooral ook 

de maatschappelijke reacties. Dansend, bewegend, zingend en met rake teksten wordt het publiek 

meegenomen in een voorstelling waarbij een hoop herkend zal worden én te lachen valt.  

In het bos zorgen twee jonge dansers Beatrice Castaldo en Sofie van Doorn voor een buitengewone sfeer.  

 

persbericht 

Dansend rond en op een omgevallen boom met de dynamiek van 

licht en schaduw, in een verkenning en ontmoeting. Herkenbaar 

voor ieder als plekken in het leven waar je je kunt bevinden en 

hoe je je weg hierin vindt, in de voorstelling ‘Encounter’.  

In de Kerkzaal speelt zich vervolgens een wervelende show af, 

rondom het thema man-zijn. Wat gebeurt er als je niet in het hokje 

past, wílt passen? Een meeslepende muzikale, theatrale 

verkenning van alle hoeken van het hok én ver erbuiten! ‘Boys 

won’t be Boys’! Tickets verkrijgbaar via: 

https://www.vuurol.nl/programma/wintereditie/reserveren/ 

 

Foto’s: Vuurol 
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COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 
 

Secretaris – VACATURE 
 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  
 

Chris de Bruijn 

Hubertweg 31, 3711 CE 
 

Hester Storsbergen 

Waterlooweg 109, 3711 BD 
 

 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

A.C.M. (Gusti) Smulders 

J.A.C. Snijders 

H.A. van der Vegt 

G. van Wandelen 

G.T. de Zeeuw 

 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij  

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

 

REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

Jetty Vegter 
 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 26 mei 2023 

verschijningsdatum rond 10 juni 2023 

 

De Prikkel is het blad van  

Vereniging Austerlitz’ Belang 
 

Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

info@austerlitzbelang.nl. 

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. 

Het lidmaatschapsgeld wordt via een auto-

matische incasso geïnd, maar u kunt een gift 

direct overmaken naar bankrekeningnummer  

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

Austerlitz’ Belang. 
 

Kijk voor informatie op: 

www.austerlitzbelang.com 
 

Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

of bel 06 1809 6433 

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

 

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: Redactie 
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