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Vereniging Austerlitz’ Belang behartigt al ruim 75 jaar
de volgende taken:
•
•
•

kaart bij de gemeente Zeist (wethouder, wijkmanager, jongerenwerker)
klachten en wensen van burgers aan;
begeleidt en organiseert een aantal activiteiten, zoals het Wandelweekend,
Koningsdag, Sinterklaas en Palmpasen;
ondersteunt groepen om activiteiten op te zetten, daarbij kijkend naar wat
in het belang van onze burgers is.

De vereniging heeft op dit moment een klein bestuur bestaande uit 5 leden. Dit team is té klein
om alle taken op te kunnen pakken, daarom…
•
•

zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter én een nieuwe secretaris.
De huidige voorzitter en secretaris blijven wel aan als bestuurslid, maar hebben minder tijd
beschikbaar in verband met persoonlijke omstandigheden.
zijn we vooral op zoek naar mensen die betrokken willen zijn bij het behartigen van de
belangen van ons dorp, die projecten willen oppakken en het leuk vinden om activiteiten te
organiseren.

Als er meer bestuursleden zijn, kunnen de taken verdeeld worden. Je hoeft als bestuurslid dus
niet overal goed in te zijn, zolang je maar een ‘teamspeler’ bent!
Heb jij belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft? Stuur dan voor meer informatie
een mailtje naar info@austerlitzbelang.nl en vermeld daarin je telefoonnummer. Je wordt dan
z.s.m. teruggebeld door Margreet Muller. Of spreek een huidig bestuurslid aan.

Ik ben Chris de Bruijn, 35 jaar en sinds april officieel toegetreden tot het bestuur van Austerlitz’ Belang.
Bijna twee jaar geleden ben ik in Austerlitz komen wonen met mijn vrouw en toen nog twee jongens Krijn
en Jelte. We woonden hiervoor een jaar of tien in Amersfoort en tijdens de Coronapandemie zijn we op
zoek gegaan naar een woning met meer groen en meer ruimte. Kort erna is Thalia geboren. Austerlitz
sprak ons direct aan vanwege de beschutte ligging in het bos, de bijzondere historie en dat het toch alle
faciliteiten heeft voor een gezin met jonge kinderen.
Ik heb het dorp inmiddels leren kennen als vriendelijk, met een rijk verenigingsleven en veel leuke mensen
waaronder velen, die net als wij, nieuw hier zijn komen wonen. Dit maakt het makkelijk om in te voegen.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met tuinieren, hardlopen en ik
ben een grote verzamelaar van bordspellen. Samen met
Robert Schliessler organiseer ik periodiek spellenmiddagen in het Dorpshuis.
Sinds mijn studententijd ben ik bezig geweest met lokale
buurtverenigingen om activiteiten te organiseren, om de
bewoners van de buurt met elkaar te verbinden.
Ik hou ervan om nieuwe dingen te organiseren. Zo heb ik
vorig jaar geholpen om de Burendag in de nieuwbouw-wijk
op te zetten. Dit jaar doe ik het een stapje groter met de
organisatie van de Feestweek van Austerlitz’ Belang.
Ik zoek nog mensen die met mij Austerlitz’ Belang verder
willen versterken en opkomen voor de belangen van ons
mooie dorp. Ook alle ideeën en hulp voor het Dorpsfeest
zijn welkom. Interesse? Ik kom graag met je in contact!
Mail naar info@austerlitzbelang.nl.
_____________________________________________________________________________________________
Foto: Chris de Bruijn
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van uw voorzitter
En dan zitten we alweer in juni, bijna op de helft van het jaar. De zomer en de vakantie staan voor de deur,
langzaamaan wordt het weer beter en komen de toeristen weer onze kant op.
Laat ik beginnen met het belangrijkste nieuws uit het bestuur. Ik heb moeten besluiten om met ingang van
2023 te stoppen als voorzitter van Austerlitz’ Belang. In 2020 ben ik enthousiast aan deze functie begonnen
en ik heb het altijd ervaren als een grote eer en genoegen om me op deze manier in te zetten voor een
mooi dorp als Austerlitz. Maar in het afgelopen half jaar zijn er in mijn privé en werkzaam leven
veranderingen opgetreden, waarvan ik verwacht dat ze in de toekomst meer van mijn tijd in beslag gaan
nemen. Hierdoor kan ik Austerlitz’ Belang niet meer de tijd en aandacht geven die het verdient en dat is
zonde. Daarom heb ik dus besloten om terug te treden als voorzitter en het voorzitterschap over te dragen
aan iemand, die er meer tijd en ruimte voor heeft. Ik zal vanaf 2023 nog wel aanblijven als gewoon
bestuurslid en me op die manier blijven inzetten. Het bestuur van Austerlitz’ Belang is al enige tijd op de
hoogte van mijn besluit en nu is iedereen op de hoogte.
Dat houdt wel in dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter voor de belangenvereniging van het dorp.
Bent u of kent u iemand die zich hiervoor wil en kan inzetten, laat hem of haar zich dan melden bij het
bestuur en dan gaan we kijken of we tot een overeenkomst kunnen komen. We zijn overigens nog steeds
op zoek naar meer bestuursleden om het bestuur uit te breiden, maar we zoeken ook een nieuwe secretaris!
Voor een bestuurslidmaatschap kan iedereen zich aanmelden via info@austerlitzbelang.nl.
Gelukkig hebben we in de afgelopen periode ook een aantal leuke dingen gehad. Op 30 maart hebben we
onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering kunnen doen op een normale manier, dus met publiek erbij
in het Dorpshuis. Het was een lange - en soms enerverende - avond, maar we zijn er goed uitgekomen en
kunnen weer doorgaan in 2022.
Ook hebben we op 27 april een schitterende Koningsdag gevierd, eindelijk weer zoals het hoort. Schitterend
weer, veel vrolijke mensen en goede aanloop voor de kleedjesmarkt op het Dorpsplein. We hebben de
Burgemeester en zijn vrouw, een deel van het College en de gemeentesecretaris mogen ontvangen en
uiteraard hebben we allemaal uit volle borst meegezongen onder begeleiding van Fanfarecorps Erica. Bij
deze nogmaals dank aan Erica, het Dorpshuis en iedereen die zich belangeloos heeft ingezet voor deze
mooie dag. En tot slot heeft van 10 tot 13 mei voor het eerst een Avondvierdaagse plaatsgevonden in
Austerlitz. Een kleine 100 mensen liep mee en werden op de laatste avond feestelijk ingehaald. De
felbegeerde medaille werd persoonlijk uitgereikt door de Burgemeester van Zeist. Uiteraard zijn we zeer
trots dat dit evenement in Austerlitz georganiseerd is en we hopen op een jaarlijkse terugkeer. Hartelijk
dank aan de organisatie en alle betrokken vrijwilligers.
Ook in de komende tijd staan er weer leuke evenementen op de rol. Het Kampement keert weer terug en
direct na de zomervakantie staat de Austerlitzse Feestweek op de agenda. We vieren dat Austerlitz’ Belang
75 jaar oud is, we geven alle verenigingen en ondernemers de gelegenheid om zich ten toon te stellen en
we eindigen met een spetterend feest om alles goed af te sluiten. Het bestuur kijkt er in ieder geval enorm
naar uit, en we hopen dat iedereen dan ook massaal deelneemt. Meer informatie over de feestweek leest
u elders in deze Prikkel.
Binnenkort gaan we ook aan de slag met de website van Austerlitz’ Belang. Deze is nu nog een beetje saai
en statisch. We hopen straks dan ook op onze site een dorpskalender te hebben, zodat iedereen in één
oogopslag kan zien waar er wat te doen is in en rond het dorp. Ook gaan we kijken hoe we de site
aantrekkelijker kunnen maken en een dynamischer uiterlijk kunnen geven. Heeft u daar ideeën, vragen of
opmerkingen over? We houden ons aanbevolen.
Voor nu wens ik eenieder een fantastisch mooie zomer, alvast een fijne vakantie voor hen die gaan en wie
weet tot ziens bij één van de vele activiteiten in het dorp.

Martijn Hartman-Maatman

www.austerlitzbelang.nl info@austerlitzbelang.nl
Meer informatie over AB: zie het colofon op blz. 67
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Al 126 jaar een trekpleister voor kinderen, ouders en grootouders!

De Pyramide van Austerlitz is bekend in de
wijde omgeving. Niet alleen het monument
zelf, maar de naastgelegen uitspanning roept
bij velen jeugdherinneringen op. Op 14 mei
2022 bestond Café-restaurant, Partycentrum,
Lunapark en Speeltuin ‘De Pyramide’ 126 jaar!
Het werd tijd om eens bij te praten. Want ook
al ligt het bedrijf op Woudenbergs grondgebied, de gezamenlijke historie met ons dorp
heeft veel aanknopingspunten.
Hugo van Kolfschoten is sinds 2003 eigenaar van dit familiebedrijf. Hugo is opgegroeid in WoudenbergWageningen en woont nu in Arnhem. In dit artikel vertelt hij enkele persoonlijke ervaringen van de
afgelopen tijd.
Een familielid heeft een uitgebreide stamboom gemaakt
van de familie Van Kolfschoten-Van Ginkel. De beide
families hebben één stamvader Rutger Harmons van
Ginkel, die in 1635 getrouwd is met Hendrikje Jans. Thijs
Jans van Kolfschoten trouwt met een kleindochter. Vanaf
dat moment volgt deze stamboom hoofdzakelijk de
familie Van Kolfschoten. Onlangs heeft Hugo een aantal
historische foto’s gekregen, waarop bijzondere details
van het bedrijf te zien zijn. Bovendien heeft Hugo samen
met zijn vader een ansichtkaartenverzameling aangelegd
met foto’s van de Pyramide en zijn bedrijf. Jarenlang zijn
ze naar verschillende beurzen gegaan om hun
verzameling compleet te maken. Voor een student
Geschiedenis zijn dit waardevolle materialen! In het
restaurant hangen een paar voorbeelden uitvergroot.

_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie/Fam. Van Kolfschoten
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Sinds 2003 heeft de familie het pand in eigendom.
Daarvoor werd vanaf 1876 het gebouw gehuurd. De
grond is erfpacht van de familie De Beaufort. Heel
vroeger was het een herberg, waar de paarden en
wagens uitgespannen werden. Vermoedelijk komt
daar het woord ‘uitspanning’ ook vandaan. Vrij snel
krijgt het pand een nieuwe bestemming. Het wordt
een vakantiekolonie voor kinderen uit voornamelijk
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De bleekneusjes mogen hier in de bossen naar hartenlust
spelen.
De eerste speeltoestellen worden geplaatst en er
komen allerlei attracties bij, zoals ezeltje rijden aan
de overkant van de Zeisterweg. De botswagenbaan
is het oudste speeltoestel. Er ligt inmiddels een
nieuwe vloer overheen en de wagens zijn uiteraard
vervangen. Naast deze kermisbaan waren er ook
mini-auto’s. In de loop der tijd kwam er een
draaimolen bij, zweefmolen, vliegtuigmolen en het
treintje. Alle elementen bestaan nog steeds,
aangepast aan de huidige eisen en controlevoorschriften.
Als bedrijf wil Hugo zoveel mogelijk herkenbare
elementen laten bestaan. Kleinschalig, open sfeer,
gratis parkeren en dergelijke. Voor iemand, die hier
vroeger op schoolreisje kwam, moet het bezoek een
feest van herkenning zijn. Dat blijkt ook uit de
doelgroep. Het zijn vooral gezinnen met kinderen tot
12 jaar en hun grootouders, die het park in het
weekend weten te vinden. Door de week zijn er ook
wandelaars, fietsers, mountainbikers, mensen op de
solex en niet te vergeten de kinderen van de
basisscholen, die op schoolreisje komen. Er zijn
allerlei arrangementen mogelijk, want het restaurant
is als vanouds. Daar kunnen grotere groepen
terecht.
Nog even een paar historische wetenswaardigheden. De familie is te groot om uitgebreid te
beschrijven. Vader Peter van Kolfschoten is in de
oorlog geboren (1944) en in 2021 overleden. Jarenlang heeft hij het bedrijf gerund. Vanaf 2003 heeft
Hugo het stokje van zijn vader overgenomen. Vader
Peter ging toen met pensioen, maar hij werd vrij snel
ziek. Het was eigenlijk vanzelfsprekend, dat Hugo
met het bedrijf verder ging. Toen hij acht jaar was,
stond hij bij de mini-autootjes al te helpen.

_____________________________________________________________________________________________

Foto’s: Redactie/Fam. Van Kolfschoten
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Hoe zeer hij verknocht is aan zijn bedrijf, blijkt in de
afgelopen Coronaperiode. Hugo: “De eerste lockdown
was het moeilijkst. We hadden geen idee wat ons boven
het hoofd hing. We zijn natuurlijk een seizoenbedrijf,
want we zijn dagelijks open van april tot en met oktober.
De andere maanden zijn we op zondag open, maar dan
zijn de attracties gesloten. Die worden afgebroken en
gaan in groot onderhoud. Op Tweede Paasdag 2020
ben ik op de motor vanuit Arnhem naar het park
gereden. Ik was er helemaal alleen. Dat verstilde beeld
zal ik niet snel vergeten. Daarna konden we beperkt
open. We hebben bouwhekken om het park geplaatst
en beveiliging ingesteld om de hoeveelheid gasten te
kunnen volgen. Het was vreemd om de openheid van
het park prijs te geven. Binnen hebben we eveneens
maatregelen getroffen, zodat we de anderhalve meter in
acht konden nemen. Een aantal van deze veranderingen laten we intact, want bij de snackbar loopt deze
werkwijze eigenlijk prima. Op dit moment draaien we
weer als vanouds. Het is alleen erg moeilijk om naast
het vaste team personeel te werven.”
Op de drukke dagen werken er ruim twintig mensen in
één shift. De vaste medewerkers werken er het hele jaar
voor en achter de schermen. De seizoenkrachten
werken van april tot en met oktober. Niemand weet
natuurlijk welke maatregelen er in de toekomst nodig
zijn, maar op dit moment is Hugo blij met de ‘normale
gang van zaken’ en alle gezelligheid op het terrein.
Het informatiecentrum wordt door Landschap Erfgoed
Utrecht beheerd. Via hun website is het mogelijk om een
vraag te stellen en een arrangement aan te vullen met
een educatieve film/lezing. Voor scholen of grotere
groepen zijn er mogelijkheden.
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Jetty Vegter
Ben je geïnteresseerd in een leuke bijbaan?
Werken in de horeca en toch op tijd thuis!
• Werktijden: in het weekend en op feestdagen
• Meestal van 10.00 tot 18.00 uur (in overleg)
• Leeftijd vanaf 16 jaar
• Ervaring is fijn, maar de nieuwkomers worden
begeleid door de vaste medewekers
• Belangstelling? Stuur een mail naar:
info@pyramidevanausterlitz.nl
of bel 0343 - 491421
www.depyramidevanausterlitz.nl
_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie/Fam. Van Kolfschoten

9

_______

_____________________________________________________________________________________________
advertentie

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Oh, wat leuk! Oh, wat fijn! Dit jaar, 2022 is het echt weer mogelijk
geweest om de Palmpasenoptocht te houden. Verzamelen op het
Dorpsplein, heel veel mooi versierde Palmpasenstokken en
Fanfarecorps Erica op de kar, klaar om de optocht met vrolijke muziek
te begeleiden. Een week eerder hadden veel kinderen in de kerk, o.l.v.
dominee Martin en Trudie van de Lagemaat, hun Palmpasenstok mooi
versierd én hebben ze het verhaal van Palmpasen gehoord.
Ik werd bij de optocht heel blij van alle vrolijkheid en van zoveel kinderen
met hun ouders. Gelukkig had ik veel kleine paaseitjes bij me om aan
iedereen uit te delen. Maar wat gebeurde er bijna aan het einde van de
optocht? Het weer werkte helemaal niet mee, het begon te hagelen en
niet zo’n klein beetje ook. Bah, bah, bah! Erica speelde vrolijk verder,
de verkeersregelaars bleven hun taak uitvoeren en de kinderen liepen
dapper door. Op naar het eieren zoeken.
Er werd heel goed gezocht om alle eieren, die ik verstopt had, terug te
vinden. Ook de gouden eieren zijn gevonden. De kinderen die de
meeste eieren hadden gevonden, kregen van mij een prijsje, de vinders
van de gouden eieren natuurlijk ook. Alle kinderen kregen een mooi
versierd zakje vol paaseitjes mee naar huis als beloning voor het
zoeken. Iedereen ging precies op tijd naar huis, vlak voor weer een
vreselijke hagelbui. Alle mensen die bij het opruimen hielpen moesten
even schuilen, want het ging echt tekeer. Toen de hagel gestopt was,
was het opruimen gauw gedaan en keken we terug op een gezellige
Palmpasenoptocht.
Wat houd ik toch van deze Palmpasenviering! Het was goed georganiseerd in samenwerking met de kerk, Fanfarecorps Erica, Buurtsuper
Van Dijk, kartrekker Ron, de verkeersregelaars en alle andere
vrijwilligers. Veel kinderen en hun (groot)ouders waren aanwezig, dat
was superleuk. Dank jullie wel!
Tot volgend jaar op 1 april, het is echt geen grap, dus kom allemaal!!!

Op 3 april jl. kon het gelukkig weer: Palmpasenstokken maken in de kerk. Vanwege
corona hadden we even geduld moeten hebben met Kom-in-de-kring,
laagdrempelige activiteiten voor kinderen in de kerk. En nu het weer door kon
gaan, was het ook direct gezellig druk. Er waren 27 kinderen aanwezig. Samen
met hun (groot)ouders of verzorgers zorgden ze voor een vrolijke sfeer. Met elkaar
zongen we liederen. We hebben paaseitjes gezocht en veel gevonden in de kerk.
We luisterden naar het Bijbelverhaal van Palmpasen. En we hebben natuurlijk
Palmpasenstokken geknutseld. Tenslotte maakten we een Palmpasenoptocht door
de kerk. Muzikant Maarten liep voorop en samen zongen we: ‘Dans en zing,
hosanna voor de koning’. Een kleine week later zag ik veel van de kinderen
opnieuw, tijdens de Palmpasenoptocht door het dorp en het eieren zoeken aan de
rand van het bos. Ondanks de regen was het heel gezellig!
Het komende seizoen hopen we weer op een ‘gewoon’ Kom-in-de-kring-jaar.
Hierbij alvast de data:
▪ Zondag 18 september, 15.30 uur: De start!
▪ Zondag 6 november, 15.30 uur: Lampionnen maken voor Sint Maarten
▪ Zondag 26 maart 2023, 15.30 uur: Palmpasenstokken maken
En, als je dan toch de agenda erbij hebt gepakt, noteer dan ook de volgende
activiteiten:
▪ Zondagmiddag 11 december: Kerst-doe-markt
▪ Zaterdagavond 24 december, 19.00 uur: Kerstviering voor het hele gezin

Hartelijks, ds. Martin Boon
06 1627 9444 / martindedominee@gmail.com
_________________________________________________________________________
Foto’s: Austerlitz’ Belang & Dominee Boon
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We hadden het natuurlijk al wel gehoopt, maar dat de
eerste editie van de Austerlitzse Avondvierdaagse
zo’n geslaagde en gezellige editie zou zijn, was boven
verwachting. Vier avonden lang verzamelden 100
deelnemers en hun begeleiders zich op het Dorpsplein
om zich op te maken voor de wandeltocht, hetzij voor
de 5 kilometer, hetzij voor de 10 kilometer. De routes
waren prachtig en liepen volledig door het groen.
De eerste dag gingen de kolonnes in de richting van
landgoed Heidestein en de tweede dag tikten ze de
Pyramide aan. Op de derde dag liepen de wandelaars
over het Dagrecreatieterrein Austerlitz en de 10 kilometer deelnemers liepen ook nog over het terrein van
de KNVB. De laatste dag was ook weer prachtig met
twee gave routes over het begrazingsgebied van
Bornia en Heidestein. En dit vier avonden lang met
prachtig wandelweer!
Bij een avondvierdaagse hoort een defilé!
Vanaf de Grensweg liepen alle deelnemers vol trots
het dorp binnen, aangemoedigd door het publiek en
natuurlijk met de muzikale boost van Erica. Als kers op
de taart kreeg iedereen de medaille uit handen van
Burgemeester Koos Janssen uitgereikt. Zo’n persoonlijke huldiging zie je niet vaak!
We kunnen wel concluderen dat er een nieuwe traditie
is geboren, de Avondvierdaagse van Austerlitz. Een
persoonlijk, ontspannen en bindende activiteit in ons
dorp. Ouders ervoeren een Avondvierdaagse nog
nooit zo ontspannen. Geen gehaast, parkeerstress en
eindeloos wachten. Terwijl de kinderen rondrenden
door de bossen, konden ouders zelf ook gewoon
genieten van onze bossen en bijkletsen met elkaar.
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie

_____________________________________________________________________________________________
Dit nieuwe evenement in Austerlitz was nooit zo
mooi geworden als niet al die vrijwilligers
hadden bijgedragen: onze route-uitzetter
Sandra, de voorlopers van de routes, EHBOers, verkeersregelaars, de cateraars onderweg,
een dikke merci voor al die mensen!
Ook willen we onze sponsoren bedanken die
unaniem ‘ja’ zeiden tegen het ondersteunen van
dit nieuwe evenement: St. Austerlitz Samen,
Slagerij Noordam, Autodemontagebedrijf Kooy,
Austerlitz’ Belang, Buurtsuper Van Dijk en Van
Ee makelaars.
De datum voor de tweede editie is al bekend:
9 – 12 mei 2023, noteer maar alvast in de
agenda’s!
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. Houd onze website Staand vlnr: Esmée Heilbron, Mardie Woltman, Jouke Numan, Vivienne
de Hullu en gehurkt vlnr: Janine Scholte, Dries Maathuis en Fulco Barth
in de gaten: www.a4d-austerlitz.nl.

Tot volgend jaar! Werkgroep Avondvierdaagse Austerlitz

Jouke, Fulco, Dries, Esmée, Vivienne, Martin en Janine
_________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie
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Gelukkig weer volop activiteit

Oekraïne

Met het voorlopig doven van de coronapandemie
komt het normale leven weer op gang. Austerlitz
Eet verwelkomt weer vele trouwe gasten. De
computerhulpen en de assistentie bij het invullen
van de belastingformulieren zijn weer actief. Ook
in het Dorpshuis is weer iedere dag iets te doen.
Gelukkig, Austerlitz bruist weer! Want wat een
rare unieke tijd ligt er achter ons. Corona was de
naam. Veel van onze dorpelingen en leden, die
er juist zoveel behoefte aan hebben, waren
wekenlang verstoken van de diensten die wij
graag verzorgen. Veel activiteiten die normaal
gesproken in het Dorpshuis worden georganiseerd kwamen opnieuw stil te liggen. Biljarten,
bridgen en creatieve activiteiten waren wekenlang niet mogelijk. We hebben als bestuur
natuurlijk onderzocht of er toch op beperkte
schaal mogelijkheden waren. Helaas was de
regelgeving onverbiddelijk.

De schaduw van de oorlog in Oekraïne viel ook
over Austerlitz. Heel veel leden en inwoners
boden spontaan hulp en goederen aan voor de
vluchtelingen, die voor kortere of langere tijd in of
rond Austerlitz verbleven en verblijven. Samen
met onder andere het Beauforthuis en
enthousiaste betrokken inwoners van Austerlitz
heeft Marianne ongelofelijk veel ondernomen om
rust en veiligheid voor deze ontheemde
medeburgers te bieden. Heel fijn.

Onze Dorpsondersteuners, ons Dorpsteam
In coronatijd kon iedereen gelukkig wel een
beroep blijven doen op Marianne Veenema en
Henriette Morselt, die samen onvermoeibaar
diensten verrichten op het gebied van welzijn en
wijkzorg. Heel fijn ook dat de vrijwilligers
beschikbaar bleven. Wel merkten we dat de
tekorten op de arbeidsmarkt ook niet aan
Austerlitz voorbijgaan. Op het gebied van wijkverpleging en verzorging kunnen we inmiddels
door hoog ziekteverzuim en tekorten helaas niet
altijd de zorg leveren die we wensen. Marianne
Veenema wil natuurlijk ook wel eens op vakantie.
Daarom zijn we blij dat we een beroep kunnen
doen op dorpsgenoot Hanneke Linde als
Marianne op vakantie is. In een volgende Prikkel
zal zij zich aan u voorstellen.

Dorpsenquête
Zoals velen van jullie weten hebben we samen
met Austerlitz’ Belang een dorpsenquête uitgezet
en inmiddels geanalyseerd.
De deelname was prima en representatief: maar
liefst 330 Austerlitzsers hebben de enquête
ingevuld. Prachtig. Tijdens de Algemene Leden
Vergadering van 20 april zijn de resultaten aan de
leden van Austerlitz Zorgt gepresenteerd. De
belangrijkste conclusies luiden kort samengevat
als volgt: Men is (zeer) tevreden over de
dienstverlening van AZ. Men roemt de bijdrage
van Marianne en de kwaliteit van de verzorging
waar Henriette verantwoordelijk voor is.
Men kon eigenlijk nauwelijks ‘minder sterke’
punten van AZ benoemen. Geklaagd wordt over
het gebrekkige openbaar vervoer. We gaan in
gesprek met Austerlitz’ Belang om verder te
werken aan de suggesties rondom de versterking
van de leefbaarheid van Austerlitz. Daar zullen
we u in één van de volgende Prikkels zeker van
op de hoogte brengen.

_____________________________________________________________________________________________
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Jan gaat letterlijk een aantal maanden fietsen.
We hebben hem in de ALV uitvoerig toegesproken en hem enorm bedankt voor al het
werk, dat hij voor en achter de schermen heeft
verzet. Jan, we beloven je in jouw geest verder te
gaan. Als opvolger van Jan is Charles Laurey als
voorzitter van Austerlitz Zorgt benoemd. Met zijn
kennis van zorg en welzijn hoopt hij een nuttige
bijdrage te gaan leveren aan AZ.

Gemeenteraad Zeist
Het bestuur
En ja dan de bestuurssamenstelling. Het bestuur
is heel blij dat we weer helemaal op sterkte zijn.
We verwelkomden Madeline Buijs als nieuw
bestuurslid, die uit de bancaire sector afkomstig
is en zeer onlangs binnen de vastgoedsector
actief is geworden. Ook Jos van Loozenoord
werd verkozen in het bestuur. Jos zal na zijn
politieke carrière zijn talenten in Austerlitz gaan
inzetten. Heel fijn! Welkom Madeline en Jos.
Maar ook moesten we in de ALV afscheid nemen
van één van de oprichters van Austerlitz Zorgt:
Jan Smelik. Na 10 jaar pionieren en actief zijn
voor de leden en inwoners van Austerlitz heeft
Jan afscheid genomen.

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad
komen twee voor ons vertrouwde wethouders
niet meer terug. Sander Jansen en Marcel
Fluitman maken geen deel meer uit van het
nieuwe college van B en W. Wij danken hen
beiden voor de acht belangrijke jaren, waarin zij
AZ de moge-lijkheden hebben geboden en het
vertrouwen hebben gegeven om te kunnen zijn
wat we willen zijn: een leefbaar dorp met
burgerkracht!

Tienjarig bestaan
Last but not least! Austerlitz Zorgt bestaat in
december 10 jaar en dat gaan we vieren. Verdere
berichten hierover volgen binnenkort.

We wensen iedereen een fijne zomer
met af en toe wat regen!!
Namens het bestuur van Austerlitz
Zorgt,

Charles Laurey
Voorzitter
Bloemschikken

www.austerlitzzorgt.nl
info@austerlitzzorgt.nl

Uitje april 2022

_________________________________________________________________________
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Eind mei zijn wij de zomerpauze ingegaan en op 31 augustus is
weer onze eerste clubavond. Dat is meteen open dag, want ook
wij doen mee met de feestweek.

Open avond tijdens de feestweek
Wij zullen 31 augustus op het terras van Ouwekamp schaken
tegen dorpsbewoners, zo nodig simultaan. Ook kijkerspubliek is
dan zeer welkom en zal zeker sfeer verhogend werken. Wij hebben
ook een set grote schaakstukken gekregen, daarvoor zullen we
een schaakbord uitzetten op het Dorpsplein. Schaken met grote
stukken is heel apart, omdat het lastig blijkt te zijn om dan
overzicht te houden op risico’s en kansen bij vervolg zetten.

Ander clubnieuws
Leden kunnen we buitengewoon goed gebruiken. We moeten
groter worden om levensvatbaar te blijven. Voor komend seizoen
zijn we van plan ook schaaklessen te gaan organiseren voor
dorpsgenoten. We hopen daardoor ook jeugd voor het schaken te
interesseren. Voorwaarde daarvoor is uiteraard wel voldoende
belangstelling.
Onze clubavonden zijn wekelijks - vooralsnog op woensdag - in
Ouwekamp ons eetcafé vanaf 19.30 uur.
Wij schaken op basis van loting steeds tegen elkaar en spelen dus
geen onderlinge competitie. Daardoor is het ook leuk om te gaan
schaken als je niet elke week kunt.
Snijd188@planet.nl

Jan Snijders

Beste dorpsgenoten,
Al een aantal jaar ben ik wijkhoofd voor de KWF-collecte in Austerlitz. Jaarlijks halen we zo’n € 24.000,00
op in de gemeente Zeist. KWF gebruikt dit geld voor onderzoek naar kanker en campagnes ter voorkoming
van kanker. De laatste jaren wordt het steeds lastiger om voldoende collectanten te vinden om de collecte
in het gehele dorp rond te krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk een mooie nieuwe wijk erbij gekregen
waarvoor we nieuwe collectanten nodig hebben.
Vorig jaar deed KWF Zeist, waaronder ons dorp valt, mee aan een testjaar om te collecteren zonder
collectebus. De collectanten hebben toen allemaal gelopen met het collectebord met daarop een QR-code
voor een online donatie. Gebruik van de QR-code is vooral voor ouderen lastig, zij gebruiken vaak geen
bankierenapp. Ondanks dit grote nadeel heeft KWF besloten om landelijk de collectebus te laten vervallen
en over te gaan op het collecteren met het collectebord. Mede hierdoor zijn er helaas een paar collectanten
gestopt die niet achter deze manier van collecteren staan, waarvoor ik alle begrip heb.
Maar… ik geef niet op, daarom bij deze een oproep: Heeft u tijd in de week van 4 t/m 10 september
om 1 of 2 avonden langs de deuren te gaan en ziet u het als een uitdaging om zoveel mogelijk geld op te
halen op een moderne manier voor dit belangrijke doel? Dan ben ik op zoek naar u!
U kunt zich tot uiterlijk 14 juli aanmelden via: Kwfcollecte.austerlitz@hotmail.com
Na ontvangst neem ik z.s.m. contact met u op.
Groet,

Marion Jansen

_________________________________________________________________________
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Jake Ertan

Jake woont alweer bijna twee jaar boven het Dorpshuis in het Hart van Austerlitz, in één van de
zorgwoningen. Jake is 33 jaar en sinds zijn 19e is hij chronisch ziek. Het gevolg is, dat hij sinds anderhalf
jaar een rolstoel en een scootmobiel heeft. Jake heeft goede en minder goede dagen, dat is afhankelijk
van zijn pijn, vermoeidheid en stressniveau. Het zijn zogenaamde restklachten van de Ziekte van Lyme.
Inmiddels is dit overgegaan in een Functionele Neurologische Stoornis, die hijzelf ook wel omschrijft als
miscommunicatie tussen zijn hoofd en lijf. In die vijftien jaar is zijn gezondheid langzamerhand achteruit
gegaan.
Jake woont met veel plezier in zijn appartement. Hij heeft bepaalde zaken heel ingenieus ingericht. In de
keuken gebruikt hij bijvoorbeeld alleen de onderste kastjes, waar hij goed bij kan. De bovenste zijn voor
visite of voor spullen, die hij zelden nodig heeft. Aan de voordeur en de balkondeur heeft hij een touw
bevestigd, zodat hij deze makkelijker kan sluiten. Jake moet vaak extra inspanningen verrichten om dingen
voor elkaar te krijgen. In zijn badkamer kan hij bijvoorbeeld een extra lamp gebruiken, maar moet dan hulp
inschakelen. Jake wil graag zo zelfstandig mogelijk zijn en daarom heeft hij een missie.
Jake is een ‘natuurmens’. Hij heeft zijn studie Kust- & Zeemanagement na tien jaar kunnen afronden. Hij
is er terecht trots op. Helaas is hij momenteel volledig afgekeurd, maar hij werkt één ochtend per week als
vrijwilliger in de winkel van de Vogelbescherming in Zeist. Zijn kennis over natuureducatie komt hem dan
van pas.
Jake is een ‘vogelaar’ geworden door zijn opa
uit Wijk bij Duurstede, de stad waar hij is
opgegroeid. Hij was lid van het NJN, de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Behalve naar Zeist gaat Jake ook eens per
week naar Amersfoort. Bij de Wielervereniging
Eemland in Zielhorst gaat hij sporten met een
handbike. En om zijn conditie op peil te
houden zwemt hij bij de Hoogstraat in Utrecht.
Daarnaast heeft hij wekelijks fysiotherapie,
maar dat kan hij beneden in het gebouw bij
fysiotherapeut Menno Kroon doen.
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Redactie en Jake Ertan
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Chronisch ziek zijn is een fulltimebaan. Jake heeft regelmatig vervoer nodig, dat veel planning vergt. Hij
maakt zowel gebruik van de regiotaxi als een enkele keer van vrijwilligers van ‘Austerlitz Rijdt’. Daarnaast
maakt hij gebruik van Valys, speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek zijn of een beperking
hebben. Met Valys wordt de organisatie van een langere reis voor hem geregeld. Dan ligt er bijvoorbeeld
op het perron een brug klaar om in de trein te komen. Eens per week gaat Jake met de bus naar de
Vogelbescherming.
Jake wil zich graag inzetten om Austerlitz beter toegankelijk te maken voor iedereen: mindervaliden,
ouderen, maar ook ouders met kinderwagens. Het zijn veelal maar details, maar die kleine dingen kunnen
een groot verschil maken. In Austerlitz zijn er veel kleine obstakels, die het voor iemand in een rolstoel
lastig maken. Een lantaarnpaal midden op een stoep, schuine trottoirs, diepe goten voor de stoeprand,
een slagboom in het bos waar je niet langs kunt, etc.
Daarbij komt dat er over het parkeerbeleid veel te zeggen valt. Behalve dat er regelmatig op de stoep
geparkeerd wordt, worden op- en afritten ook niet altijd gerespecteerd. Jake is dan gedwongen om zich
over de weg te verplaatsen en moet goed letten op zijn eigen veiligheid.
Jake heeft de gemeente Zeist gevraagd om
betere bewegwijzering naar de parkeerplaats aan
het einde van de Wellingtonweg, zodat mensen
die hier minder bekend zijn, deze ook kunnen
vinden. En als straks de plannen gereed zijn om
de verkeerssituatie op de Oude Postweg te
renoveren, dan wil Jake graag meekijken en zijn
feedback geven over mogelijke obstakels.
Als laatste is het voor hem onmogelijk om
zelfstandig afval in de containers te doen. Voor
de containers is een vrij diepe goot en een
grindstrook, waar de wielen van de rolstoel in vast
blijven zitten. We zullen wijkmanager Isik Bülent
vragen, of er spoedig een oplossing kan komen.
Het gaat hem niet zozeer om het wel of geen hulp
vragen of krijgen, maar om de zelfstandigheid te
behouden van iedereen, inclusief hemzelf.

Jetty Vegter
_________________________________________________________________________
Foto: Redactie
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Onze
Werkgroep
heeft
een
koopcoalitie gevormd samen met
KRKTR, onze projectontwikkelaar en
Woongoed, de woningcorporatie.
KRKTR heeft namens deze koopcoalitie een bod uitgebracht op de
voormalige RK Kerk/Het Lokaal, dat
sociale huisvesting (4 tot 6 studio’s)
mogelijk zou maken met behoud van
het gebouw. Dat bod is door het
bisdom afgewezen. Het is kennelijk
een te laag bod.
Eerder had de Gemeente aan het
bisdom de kaders aangegeven, waarmee een aanpassing van het bestemmingsplan, van maatschappelijk gebruik naar wonen, zou worden
beoordeeld. De Gemeente toetst aan
de woonvisie. De woonvisie vraagt
vooral om bouwen voor het midden
en goedkope segment en voor specifieke doelgroepen, want gezinswoningen zijn er genoeg.
In concreto komt het erop neer dat de
pastorie - juridisch gezien een bedrijfswoning - verkocht mag gaan
worden als een vrije sector gezinswoning. Maar dat er dan in de kerk
wel sociale studio’s zouden moeten
komen. De wijziging van de bestemming van de pastorie en de kerk
blijven gekoppeld.
Het bisdom was hierover boos, zowel
op wethouder Sander Jansen als op
Jan Snijders. Die laatste verwees naar
de afspraak gezamenlijk een principe
besluit te vragen, maar het bisdom
ontkende deze voorgeschiedenis.

_____________________________________________________________________________________________
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Het bisdom had het geheel laten taxeren als vrije
sector en ging er bovendien vanuit, dat de wijziging
van de bestemming van de pastorie losgekoppeld kon
worden van de rest en makkelijk te regelen zou zijn.
Oud-wethouder Marcel Fluitman heeft recent
aangeboden te willen bemiddelen en te fungeren als
procesbegeleider om zo mogelijk de zaak vlot te
trekken. Marcel heeft contact gehad met de heer
Zuidwijk en heeft moeten constateren, dat het
bisdom geen gesprek met ons wil aangaan en verder
geen zaken wil doen met onze koopcoalitie. Het
bisdom onderzoekt andere mogelijkheden.
Voor nu is het project dus mislukt, het positieve
nieuws is: we geven niet op.
Zaak is nu dat de Gemeente zijn kaders overeind
houdt voor de bestemmingsplanwijziging. Dit is een
B&W besluit. Marcel adviseerde ons zo snel mogelijk
in contact te treden met de nieuwe wethouder. Dat
gaan we dan ook doen. We hebben Marcel bedankt
voor zijn inzet. Verder zullen we dan eventueel via
bezwaarprocedures bij de bestemmingsplanwijziging
de zaak in de goede richting moeten zien om te
buigen. Tenzij het bisdom komt met een voor ons
acceptabele eigen oplossing, maar die indruk hebben
we dus niet. Het bisdom heeft eerder een woonbestemming weten te regelen, dus de verkoop
daarvan konden we niet anders dan accepteren. Voor
de duidelijkheid: in het oorspronkelijke koopcontract
van het bisdom bij de start van de RK-kerk is de
bepaling opgenomen, dat het gebruik van het Lokaal
ten goede moet komen aan het functioneren van het
dorp. Ook staat daarin de bepaling, dat bij verkoop de
kavel eerst aangeboden moet worden aan het
bisdom. De verkoopprijs wordt dan bepaald door de

bestemming, die er op dat moment geldt. In dat geval
hadden we er tussen de 16 en de 19 startersstudio’s
kunnen realiseren. De Gemeente heeft die mogelijkheid tegen onze zin laten lopen.
Reden voor ons om nieuwe initiatieven te nemen.
Bij de recente raadsverkiezingen zijn de lijsttrekkers
per open brief gevraagd om in het nieuwe
coalitieakkoord op te nemen, dat de Gemeente - in
samenspraak met de bewoners - meer regie moet
nemen op de ruimtelijke ordening. In het algemeen
en met onze case jongerenhuisvesting als voorbeeld.
Met name bij de kleine kavels in bestaande wijken.
Denk daarbij aan kerken of scholen die niet meer
nodig zijn en dergelijke. Dat zijn plekken waar je
woningen kunt realiseren met een grote maatschappelijke waarde: ouderen kunnen in hun sociale
netwerk blijven wonen, jongeren blijven behouden
voor de wijk en zorgen voor vitaliteit en gescheiden
ouders kunnen bij hun kinderen in de buurt wonen.
Die brief is ondertekend door de Werkgroep, maar
ook door Austerlitz’ Belang, Austerlitz Zorgt en
NuVoorStraks. Bovendien is het opgepikt door de
Stichting Beter Zeist, waar oud-wethouder Jacqueline
Verbeek-Nijhof de voorzitter van is. De Stichting heeft
ook nog zelf een brief geschreven met vergelijkbare
opvattingen. Daarvan is echter in het nieuwe coalitieakkoord niets terug te vinden. Dat akkoord valt erg
tegen. Ook omdat bijvoorbeeld de besluitvorming
over de KNVB-plannen, om de ecologische hoofdstructuur aan te tasten voor drie voetbalvelden en
een grote parkeerplaats, voor zich uit wordt
geschoven. Ook dat belooft weinig goeds.
Teleurstellend allemaal maar het is niet anders.

Jan Snijders

_________________________________________________________________________
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Vanuit de Hoeksteen hebben wij op een zonnige 15 mei een mooi Creatief Rondje GELUK door
Austerlitz meegemaakt! Wat waren er veel plekken, waar iets moois te zien of te horen was! Alle
volwassenen en kinderen van de Meisjesclub en van school, die hun creativiteit rondom GELUK
hebben laten zien en horen: Hartelijk bedankt!
Van de mensen die het rondje gewandeld of gefietst hebben, hoorden wij veel positieve reacties. Zij
hebben ervan genoten en veel GELUK ervaren! Er is die dag in ieder geval € 363,- opgehaald voor
het goede doel: de bouw van een kinderkliniek op Java! Met dank aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen. Speciaal dank aan Gwen Vester die haar kunstwerken - lieveheersbeestjes - op deze
dag heeft verkocht voor dit goede doel!
Voor ons project GELUK hebben wij ook een brunch georganiseerd op 5 juni op het kerkplein waar
ook nog ingezameld is voor het goede doel; tijdens deze brunch is het eindbedrag bekend gemaakt
dat wij hebben opgehaald voor de kinderkliniek. Op het moment van schrijven is deze brunch nog
niet geweest. Op de foto’s krijg je een indruk van alle creatieve bijdragen.
Hartelijke groet van de diaconale werkgroep:

Hennie, Tineke, Frits, Trudy, Corrie, Mariët, Martin, Joanne en Heleen
Hieronder de ervaringen van één van de gelukbrengers:
Mijn naam is Karen van Gerner en ik heb met mijn op mijn bucket list staat, ben ik in één streep die kant
tekeningen deelgenomen aan het Creatief Rondje op gefietst. In de voortuin zat een dame met prachtig
Geluk van Austerlitz voor Austerlitz. Eigenlijk was beeldhouwwerk van speksteen om zich heen. Echt
het niet alleen voor Austerlitz, het was ook voor de fantastisch. Ze heeft me van alles verteld over het
bouw van een kinderkliniek op Java. Iedereen die materiaal en over de beelden zelf. Daarna ben ik via
de route wilde lopen kon deze route ‘kopen’ en zo Harm, die hele mooie foto’s had staan van, voor mij
zijn steentje bijdragen aan dit goede doel. Ikzelf bijna allemaal bekende honden, naar de Gramserhoud enorm van tekenen en dieren en heb deze weg gefietst. Daar stond in de voortuin een megatwee passies gecombineerd. Ik teken dus alleen groot lieveheersbeestje, waarop je allerlei uitingen
dieren. We hadden op de dag van het Rondje van geluk kon vinden. Zo mooi gedaan en ook zo
Geluk fantastisch weer, dus ik heb alle tekeningen goed gevonden. Wat een creativiteit. Op de weg via
die ik wilde laten zien bij ons op de oprit opgesteld. de tuin naar het atelier, bevonden zich nog veel meer
Daarna was het afwachten tot de eerste lieveheersbeestjes en overal kunstvoorwerpen.
wandelaars langs zouden komen. Dit gebeurde al Ook in het atelier was er van alles te zien en er hingen
behoorlijk snel en het liep ook goed door. Steeds ook prachtige schilderijen. Hier wonen duidelijk een
weer kwamen er kleine groepjes mensen langs. paar heel creatieve mensen. Er was verder helaas
Het was echt superleuk en gezellig. Wát een geen tijd om alle andere creatieve punten langs te
leuke, ongedwongen manier om andere mensen gaan, want ik wist dat de hekkensluiters daar inmiddels wel geweest zouden zijn.
te leren kennen!
Rond 13.30 uur - de tijd was echt omgevlogen - Ik vond het een hele leuke dag en als het weer
kwamen de organistoren langs als hekkensluiter. georganiseerd wordt en mijn werk past een beetje
Daardoor wist ik dat er geen andere wandelaars binnen het thema, dan zal ik geen moment twijfelen
meer langs zouden komen. Heel handig om het zo om mee te doen. En anders ga ik zeker op tijd, een
te doen, want dan kan je de boel weer opruimen. heel rondje lopen om alles te kunnen bewonderen. Ik
Maar ja… daar had ik geen tijd voor. Ik wilde zo wil de organisatoren bedanken voor de organisatie en
graag ook nog wat werk van anderen zien. ook het superleuke idee om dit zo te doen.
Gelukkig heb ik een lieve man, die mijn fiets al
klaar had gezet. Ik had gehoord dat er iemand met Karen van Gerner
speksteen
zat en aangezien dit altijd nog ergens
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Voorjaar
Op de Wellingtonweg bloeien vrolijke bloemen voor
de patiowoningen, als het zonnetje schijnt drinken
bewoners gezellig een kopje koffie op de bankjes.
Het is duidelijk voorjaar. Gelukkig kunnen we elkaar
weer ontmoeten bij al die mooie activiteiten die in
Austerlitz georganiseerd worden. Of het nu samen
eten is met Austerlitz Eet of zingen bij de aubade op
Koningsdag, het leven is voor veel mensen weer een
stuk socialer en ‘gewoner’ geworden.

Puntjes op de i
Een technische keuring van de woningen afgelopen
najaar leverde nog wat kleine verbeterpunten op.
Deze zijn inmiddels grotendeels opgelost. We
hebben hiermee gewacht tot de winter voorbij was,
omdat we vanwege corona niet te veel verschillende
mensen langs wilden sturen. De zonnepanelen en
de dakgoten zijn schoongemaakt. Dit hebben we als
woonstichting zelf opgepakt, om onze huurders
hiermee niet te belasten.

Externe communicatie
Regelmatig ontvangen we delegaties en bezoekers
die geïnteresseerd zijn in allerlei vragen rond de
realisatie van het Hart van Austerlitz. Om er een paar
te noemen: op 20 april kregen we bezoek uit GoereeOverflakkee van Ellen Hoogervorst, voorzitter van de
Raad van Bestuur van zorgorganisatie CuraMare,
Marleen van Kamp, directeur-bestuurder van
woningcorporatie Oost-West Wonen en Jan van
Gurp van Paulina.nu. Dit bezoek diende ook ter
voorbereiding van een bijdrage van Jan Snijders aan
een conferentie op 19 mei op Goeree-Overflakkee
met als thema Toekomst Bestendige Ouderenzorg.
Aan de bijeenkomst namen ruim 100 mensen deel, vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen,
welzijnsinstellingen en dorpsraden onder het motto ‘Lang zullen we gelukkig leven!’ We bogen ons over
de vraag hoe Goeree-Overflakkee zich kan voorbereiden op een verouderende maatschappij.
De presentatie van Jan als key-note spreker maakte veel enthousiasme los.
_____________________________________________________________________________________________
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Op 26 april bezocht een delegatie van inwoners uit Achterveld het Hart van Austerlitz. Het belangrijkste
onderwerp van gesprek was de wijze van financiering, waarmee we de zorgwoningen van NuVoorStraks
hebben weten te realiseren. Over de bijzondere wijze van financiering, met name de combinatie van
crowdfunding en een hypotheek van de Triodosbank, is een podcast gemaakt. U kunt deze podcast
beluisteren via de link op onze website https://woonstichtingnuvoorstraks.nl/ons-verhaal/.
Op 11 mei zijn Marianne Veenema, Jan Smelik en Jan Snijders geïnterviewd door de journalist Bas
Mesters. Hij at mee aan tafel bij Austerlitz Eet en heeft verschillende dorpsgenoten gesproken. Bas schrijft
een serie artikelen in de Groene Amsterdammer onder het motto ‘De collectieve revolutie’. Het artikel
waarin Austerlitz voorkomt verschijnt in juni.
Eerder schreef Bas bijvoorbeeld over de zogenaamde Broodfondsen, verschenen op 14 april jl. Dat zijn
onderlinge verzekeringen van ZZP’ers tegen arbeidsongeschiktheid. Het aardige is dat zaken als
onderlinge verzekeringen en initiatieven zoals wij in het dorp hebben, al eerder als burgerinitiatief
bestonden. Maar die organisaties zijn na talrijke fusies losgeraakt van hun wortels en zijn de
oorspronkelijke bedoeling uit het oog verloren. Naar mijn mening verklaart dat een groot deel van de
problemen waar de organisaties en hun doelgroep nu mee kampen.

Bestuurszaken
De Raad van Toezicht kijkt kritisch met ons mee. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zo helpen ze
om onze woonstichting in alle opzichten gezond te houden. Op 29 maart kon de Raad eindelijk weer een
keer fysiek bij elkaar komen. We hebben de jaarrekening en de begroting van NuVoorStraks en De Sleutel
definitief vastgesteld. Rudi Boekhoven is voor drie jaar herbenoemd als voorzitter van de RvT en Gerard
Marlet voor vier jaar als lid van de RvT. De Raad bestaat verder uit Guus van Montfort en Willem de Bruin.
We ondersteunen als bestuur een aantal initiatieven. Zo ondertekenden we de open brief aan de kiezers
van Zeist van de actiegroep ‘Blijf van ons bos af’, samen met AB, AZ, het Beauforthuis en de Stichting
Dierentehuis Zeist. We vinden de door de KNVB gewenste uitbreiding van hun campus met drie extra
voetbalvelden, ten koste van bestaande natuur, zeer onwenselijk. Niet alleen omdat we het onnodig vinden
natuur te vervangen door commerciële voetbalvelden, maar ook omdat het woongenot in Zeist en zeker
ook in Austerlitz zo sterk samenhangt met de natuur. We staan wel achter het beter benutten van de ruimte
in bestaande buurten voor huisvesting, met name van jongeren en zo mogelijk voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Daarom ondersteunen we de werkgroepen die zich hiermee bezighouden.

Vakantieperiode
We hopen dat u allemaal een mooie zomer tegemoet gaat. Wij zien zelf allemaal uit naar een paar weken
vakantie. Na de zomer zien we u graag terug, bijvoorbeeld tijdens de feestweek ter ere van het 75-jarig
bestaan van AB.

Jan Snijders
Voorzitter WoonStichting NuVoorStraks
_________________________________________________________________________
Foto’s: NuVoorStraks

27

_______

_____________________________________________________________________________________________
advertentie

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Viert dit jaar haar eeuwfeest!
Wie weet het nu nog niet…? Dit supergezellige gemengde koor uit Austerlitz
wordt op 22 september a.s. maar liefst 100 jaar oud!!! Maar het is voorlopig nog
lang niet rijp voor een bejaardentehuis; integendeel springlevend en fris van lijf
en met circa 80 enthousiaste leden. Toen de coronamaatregelen werden
gematigd, kwam er zelfs een ‘boom’ van nieuwe leden bij. Zodanig dat er al een
stop voor dames moest worden ingevoerd.
Er is echter heel goed nieuws voor heren tenoren en bassen; jullie hebben we
hard nodig! En indien je flink geoefend bent in het zingen, dan kun je misschien
nog meedoen met ons Jubileumconcert op zaterdag 1 oktober in de
Oosterkerk in Zeist. Dus heren, grijp je kans, want dit is ook mogelijk als
projectzanger. Er zijn immers momenteel veel mogelijkheden om thuis te
studeren. Met andere woorden: “oh, kom ‘r ’s kijken” en vooral luisteren.
Wij repeteren - m.u.v. schoolvakanties en feestdagen - elke maandag van 20.00
tot 22.00 uur in een mooie zaal van het pas gerenoveerde Dorpshuis in
Austerlitz. Zie ook onze vernieuwde website www.cantiamo-austerlitz.nl.
Bovendien belooft het een uniek en onvergetelijk concert te worden. Want het
repertoire is heel erg gevarieerd: van filmmelodieën en wat uit het lichtere genre
tot en met klassieke muziek. Zo komen o.a. de componisten Gounod, Haydn,
Mozart, Schubert en Vivaldi langs. Uiteraard is de algehele leiding in handen
van onze vakbekwame dirigent Arie Perk en zal onze vaste pianiste ons weer
begeleiden.
Maar voor deze zeer speciale gelegenheid is ook het Gaudi-kwartet uitgenodigd, terwijl de jubelende
solosopraan Henriëtte Feith de sterren van de hemel zal zingen. Houdt u dus te zijner tijd maar goed de
aankondigingen in de pers, enzovoorts in de gaten, want deze muzikale ‘happening’ mag u beslist niet
missen.
Het KNIL heeft ons gevraagd voor hen in ‘Bronbeek’ in Arnhem te komen musiceren. Zo hebben we daar
eerst al op 18 september a.s. een soort ‘try out’ t.b.v. ons feestelijke concert. Na afloop van dit optreden
krijgen we een Indische maaltijd voorgeschoteld!
Maar al op 25 juni hopen we als koorleden en leiding een grandioos feest te kunnen vieren. Verder zijn
er ook al plannen gesmeed voor enkele uitvoeringen in de toekomst: op 1 april 2023 in Doorn de
‘Crucifixion’ van John Stainer en in het najaar van dat jaar een combiconcert met het Zeister Mannen
Koor. En daarbij zal het wat ons betreft niet blijven; we houden u graag op de hoogte.
Tijdens onze ledenvergadering op 28 februari 2022 moesten we helaas afscheid nemen van onze
algemeen adjunct als bestuurslid, onze multi-functionaris Albert Naber. Het is met geen pen te beschrijven
wat deze veelzijdige vrijwilliger voor ons koor heeft verzet en betekend. Hij was 20 jaar secretaris en later
kwam hij weer in het bestuur, maar dan met een enorm takenpakket. Zo was hij o.a. concertmeester,
verzorgde hij de bladmuziek, het archief, de ledenadministratie, de website en het smoelenboek, verrichte
hij allerlei klusjes en onderhield hij de contacten met het Dorpshuis. Wij prijzen ons echter gelukkig dat hij
nog een aantal van zijn taken gewoon wil blijven verrichten. Het spreekt voor zich dat onze voorzitter, die
vorig jaar de hamer ging hanteren, onze Albert eens uitbundig in het zonnetje heeft gezet nu hij het bijltje
voor een groot deel erbij wil neerleggen. Er volgde dan ook een daverend applaus en Albert kreeg enkele
meer dan welverdiende cadeaubonnen en een prachtig boeket. Ook Anita, zijn echtgenote, steun en
toeverlaat, werd nu in de bloemetjes gezet. Zij is ook al lange tijd erg actief als lid van de Commissie Lief
& Leed. Je zal maar zo’n ijverig stel in je vereniging hebben… We zijn hun dan ook ontzettend veel dank
verschuldigd!
Het zal wel duidelijk zijn dat we nu extra stevig aan het oefenen zijn om u straks op 1 oktober volop te
kunnen laten genieten van ons jubileumconcert in de Zeister Oosterkerk, want wij willen u niet
teleurstellen. Nogmaals, u bent daar dan heel hartelijk welkom. Dus noteert u deze datum maar vast in
uw agenda.

Anneke van Setten
_________________________________________________________________________
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Gastouder: Esther Snijders-Avezaat
Voor wie: kinderen 0-4 jaar
Wanneer: maandag, dinsdag en donderdag
Opvang voor minimaal 2 dagen per week
Adres: Oude Postweg 121, 3711 AE Austerlitz
www.gastouderesthersnijders.com
Aangesloten bij www.gastouderservicetake-care.nl
Gastouder Esther is een geboren en getogen Austerlitzse en woont sinds mei 2020 samen met haar man
Niels en tienerkinderen Anouk en Roan in haar geboortehuis op de hoek Oude Postweg-Gramserweg.
Voor de opvang is een deel van de tuin speciaal voor de kinderen ingericht met een speelhuisje, zandbak
en trampoline.
Esther heeft in 1996 haar diploma gehaald als Sociaal Pedagogisch Werker en werkte, voordat zij in 2002
als gastouder ging werken, bij diverse kinderdagverblijven. In de 18 jaar dat ze nu gastouder is, heeft ze
vele kinderen zien komen en gaan. Het is een leuke baan, steeds andere kinderen met hun eigen ritme
en schema’s, iedere dag is anders waardoor het een uitdaging blijft. Ze vindt het belangrijk dat de kinderen
zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn én lief voor elkaar zijn. Per kind kijkt Esther
wat er voor rustmomenten nodig zijn. Vooral bij baby’s zal het slaapritme van thuis aangehouden worden.
Omdat een dag soms best intensief kan zijn, bepaalt Esther wanneer een kindje toch tussendoor even
een uurtje moet slapen.
Esther kan 4 kinderen per dag opvangen, in totaal heeft
zij 5 kinderen onder haar hoede. De meeste van deze
kinderen gaan ook een ochtendje naar de peuterspeelzaal om alvast aan het gebouw en het spelen met
meerdere kinderen te wennen. Bij Esther is voorlopig
geen plaats voor nieuwe kindjes, er is zelfs een
wachtlijst. Omdat er nu veel meer kinderen in ons dorp
wonen is het aanbod hoog, maar helaas is er geen
plaats. Een gastouder is aan regels gebonden en mag
niet meer dan 5 kinderen per dag opvangen. Esther
vindt 4 kindjes genoeg, het moet ook haalbaar blijven!

_____________________________________________________________________________________________
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Zo’n 7 weken per jaar moeten de ouders
andere opvang regelen, want dan heeft
gastouder Esther verlof. Zij kondigt dit
ruim op tijd aan en vaak stemmen de
ouders hun vakantie af op deze periode.
Gelukkig kunnen de meesten terugvallen op opa’s en oma’s of kunnen de
ouders zelf vrij nemen of schuiven met
hun werk.
Alles gaat in goede afstemming. Zo ook
als een kindje verkouden of een beetje
ziek is, in deze leeftijdsgroep is dat nou
eenmaal snel. Het kind mag dan wel
komen en Esther kijkt hoe het gaat. Een
kind kan koorts hebben, maar er geen
last van hebben en heerlijk spelen. Als
het echt niet gaat dan meldt ze dit
alsnog bij de ouders.
Dagelijks worden er allerlei activiteiten en spelletjes gedaan om de kinderen te stimuleren in hun cognitieve
en emotionele ontwikkeling en om hun grove en fijne motoriek te stimuleren. Vaak wordt er in een thema
gewerkt en worden de knutselwerkjes en spelletjes daarop afgestemd. Thema’s waarmee gewerkt worden
zijn bijvoorbeeld: kleuren, bosdieren, seizoenen en voertuigen. Soms wordt er met de kinderen een
uitstapje gemaakt met de auto, maar meestal met de bakfiets. Esther neemt ze dan bijvoorbeeld mee naar
het hertenkamp of de kinderboerderij. Op dit moment werkt ze met het thema ‘Dierentuin’ en daar kan ze
voorlopig mee voort. Soms wordt een thema spontaan opgepakt zoals ‘Winter’, want dat kan je eigenlijk
alleen doen als er echt sneeuw ligt.
Vanaf 8.00 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Als iedereen aanwezig is start de dag met een lekker
stukje fruit en een biscuitje, terwijl Esther een verhaaltje voorleest. Voordat het speel- of knutseltijd is,
worden er ook nog wat liedjes gezongen. Ook even lekker lopen in het bos is een dagelijkse bezigheid.
Met z’n allen laten ze de witte herder ‘Kela’ uit. Natuurlijk wordt er ook in het bos gespeeld en de natuur
ontdekt. Tijdens de lunch krijgen de kinderen een broodje met wat te drinken. Voor de hele kleintjes geven
de ouders in het eerste levensjaar zelf de voeding mee. Ook worden luiers, billendoekjes, een setje
reservekleding en - indien nodig - regenlaarzen of zwemspulletjes door de ouders meegegeven. Na de
lunch gaan de kindjes - die nog een middagslaapje doen - naar bed en kijken de anderen rustig een filmpje
op de bank. De jonge baby’s die niet slapen, krijgen op dat moment extra aandacht om iets stimulerends
te ondernemen. Na het middagslaapje is het rustig wakker worden met iets te drinken, een stukje fruit en
wat lekkers. De kinderen hebben daarna weer voldoende energie om een activiteit te doen zoals
knutselen, kleien, vrij spelen of nog een keertje naar het
bos. Tussen 16.30-17.00 uur kunnen de kinderen
opgehaald worden. In die periode is het tijd om zelfstandig
te spelen, te dansen of - als ze erg moe zijn - nog even
een filmpje te kijken.
Esther straalt als ze over haar opvangkindjes vertelt, het
is duidelijk dat zij een enthousiaste gastouder is. De tuin
waar de kleintjes kunnen spelen ziet er prachtig verzorgd
uit en met de twee grote parasols is het zelfs als de zon
volop schijnt een fijne speelplek. De ouders die hun kindje
bij Esther brengen hebben ontzettend veel geluk met zo’n
fijne opvangplek vlak bij huis!

Hanneke Phielix
_________________________________________________________________________
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Waarom is Ouwekamp een vereniging?
Ouwekamp zou zichzelf als eetcafé toch moeten
kunnen bedruipen? Waarom is Ouwekamp eigenlijk
een Vereniging? Heeft Austerlitz wel behoefte aan een
eetcafé? We hebben toch ons Dorpshuis? Die vragen
krijgen we als Vereniging Ouwekamp best vaak. Tijd voor duidelijkheid.

Hart van Austerlitz
Ons Dorpshuis heet met recht het Hart van Austerlitz, dat is duidelijk. Het is een levendige openbare
ontmoetingsplaats voor alle dorpsbewoners. Het biedt onderdak aan ons veelzijdige verenigingsleven, doet
dienst als jeugdhonk en geeft gelegenheid tot gezamenlijke maaltijden voor ouderen. Kortom: het verbindt
ons. Aan die verbinding draagt de gemeente Zeist zijn subsidiesteentje graag bij.

Samen sterk
Ouwekamp, ons Eetcafé, is daar een welkome niet-gesubsidieerde aanvulling op. Het is een plek waar ook
iedereen elkaar en anderen in een gemoedelijke sfeer kan treffen onder het genot van een hapje en drankje.
Een plek waar dorpsgenoten samen met buren, familie of (zaken) vrienden lief en leed delen. Een jubileum
vieren of een afscheid organiseren. Waar ondernemers hun zakenrelaties kunnen ontvangen. Tja, dat
subsidieert een Gemeente natuurlijk niet. Daarom staat de deur van Ouwekamp altijd gastvrij open voor
(dag)recreanten, wandelaars en fietsers, die van onze mooie omgeving komen genieten. De inkomsten daaruit
kan Ouwekamp goed gebruiken.

Vereniging als vangnet
Faillissementen van vele voorgangers maakten pijnlijk duidelijk dat Austerlitz te klein is om een eetcafé
commercieel te exploiteren. Maar uit onderzoek bleek dat Austerlitzsers wel degelijk behoefte hebben aan
een gezellig eetcafé. De Vereniging Ouwekamp is daarom opgericht om Ouwekamp te helpen met de
noodzakelijke investeringen om het eetcafé vlot te trekken. Daarnaast springt de Vereniging bij voor de
aanschaf zoals bijvoorbeeld een vriezer, een vaatwasser en vervanging van verrotte tafels op het terras, om
maar wat te noemen. De Vereniging ondersteunt ook de aanschaf van een TV en beamer om de zaalverhuur
te bevorderen. Of voor een verrijdbare ijscokar om de verkoop van boerenijs op het terras in de zomer te
promoten. Daarvoor is een (financieel) sterke vereniging met veel leden nodig. Om leden te behouden en om
nieuwe leden aan te trekken, werken we momenteel aan een ledenvoordeelplan, zodat lid zijn loont.

Heeft u iets te vieren? Doe het bij Ouwekamp!
Steeds meer Austerlitzsers weten de weg naar Ouwekamp te vinden
als ze iets te vieren hebben. Voor een aangeklede borrel of de
complete verzorging van hun feest of partij. Van onze cateringmogelijkheden wordt gretig gebruik gemaakt. Een lekkere lunch
voor 100 personen, een vegan BBQ, Pokebowls, een lopend buffet
of een compleet verzorgde High Tea… In onderling overleg is veel
maatwerk mogelijk.
Loop eens binnen bij Ouwekamp en informeer naar de mogelijkheden bij Mats Goedknegt, onze bedrijfsleider. Wij ontvangen u met
open armen en maken er samen iets onvergetelijks van.

Lidia van den Eijnde
Secretaris Vereniging Ouwekamp
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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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Zaterdag 2 juli 2022 vanaf 11.30 uur op Sportpark SV Austerlitz
Na een afwezigheid van twee jaar is het Kampement eindelijk weer terug! Op zaterdag 2 juli strijden 14
teams om de wisselbeker en natuurlijk de eeuwige roem. Het belooft een waanzinnige dag te worden met
strijd, plezier en hopelijk mooi weer. Natuurlijk kunnen de teams wel enige aanmoedigingen gebruiken.
Het Dorpshuis is aanwezig om te zorgen voor de nodige hapjes en drankjes en na afloop staat er een
heerlijk dinerbuffet klaar voor alle spelers, coaches, supporters, familie en vrienden bij Ouwekamp, ons
eetcafé.
Nadat we het laatste (en mogelijk beslissende) spel op het sportveld van SV Austerlitz hebben gespeeld
vertrekken we met z'n allen naar Ouwekamp, ons eetcafé voor de prijsuitreiking en het Kampement buffet.
De kosten voor het buffet zijn € 12,50 en voor kinderen € 7,50. Het buffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Broodjes Hamburger of de vega variant
Saté of de vega variant
Patat
Salades
Stokbrood met smeersels
Verschillende sauzen

Scan de QR-code om je
direct aan te melden voor
het Kampement Buffet

Aanmelden voor het buffet kan t/m 26 juni via de QR-code of www.kampementausterlitz2022.nl.

Programma:
11.30 uur
12.15 uur
13.40 uur
15.05 uur
16.30 uur
18.45 uur
19.00 uur

Voorstellen teams en presenteren jokers
RONDE 1 Tobbedansen + Golfbal Duiken
RONDE 2 Gespannen + Buik glijden
RONDE 3 Letterpakken + Watervolley
RONDE 4 Zeephelling
Prijsuitreiking bij Ouwekamp
Start buffet en feestavond bij Ouwekamp

We zien u graag op zaterdag 2 juli
op Sportpark SV Austerlitz
Namens de organisatie

Frank van Nieuwenhuizen
_________________________________________________________________________
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Auto delen in Austerlitz
Austerlitz Duurzaam werkt, voor het delen van elektrische
deelauto’s, samen met een autodeelplatform uit Zeist. Dat heeft
een nieuwe naam: MobiGo! Meer informatie en aanmelden voor
een proefrit kan op mobigo.nu.
Naast de drie elektrische deelauto's in Austerlitz kun je nu met je
deelauto-abonnement ook gebruik maken van een elektrische
bestelbus. Deze volledig elektrische bus staat in Zeist en kan met
volle accu’s ongeveer 300 km rijden. De laadruimte is ruim 5 m3 en
de bus heeft een trekhaak. Voor ondernemers die alleen van de
bus gebruik willen maken, is er een speciaal abonnementstarief.
Als autodeler is het mogelijk om een elektrische deelauto mee te
nemen op vakantie. Met de Nissan Leaf e+ leg je bijvoorbeeld
gemakkelijk 600 km per dag af. Je rijdt dan 200-300 km op één
acculading en daarnaast kun je twee of drie keer snelladen
onderweg. Wil je toch liever met een benzine of hybride auto op
vakantie, dan kun je die huren met korting.

Kortingsactie
De eerste 10 nieuwe deelnemers uit Austerlitz ontvangen een
rijtegoed van €40,- van Austerlitz Duurzaam. Dit staat gelijk aan
circa 5 uur en 75 km. Om gebruik te maken van de actie kun je je
aanmelden voor een proefrit via MobiGo.

Verduurzamen is noodzaak
Door de oorlog in de Oekraïne zijn grondstoffen schaarser geworden en vooral de energiekosten sterk
gestegen. Een goed moment om kleine en zo mogelijk grote energiebesparende maatregelen te nemen.
Isoleren en gedrag - licht uit, cv iets lager en korter douchen - zijn hiervan de meest effectieve. Je kunt je
hierover gratis laten voorlichten bij Mijn Groene Huis op de Slotlaan 300 in Zeist.
Op de website www.mijngroenehuis.nu kun je veel informatie vinden en een afspraak aanvragen met
de isolatiedeskundige voor een gesubsidieerd isolatieadvies. Interessante informatie is ook te vinden op
www.milieucentraal.nl.

Meetapparaatjes
U kunt nog steeds per e-mail meetapparaatjes aanvragen bij Austerlitz Duurzaam
om te ontdekken wat de ‘Energieslurpers’ zijn bij u thuis.

_____________________________________________________________________________________________
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Energietoeslag
Inwoners van Austerlitz die financieel in de problemen komen door de gestegen maandlasten van gas en
elektriciteit kunnen contact opnemen met de dorpsondersteuner Marianne Veenema, telefoon 0630610451 of via de mail dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl. Mensen met een laag inkomen komen
vaak in aanmerking voor de energietoeslag van € 800,-. Kijk voor meer informatie op:
www.zeist.nl/nieuws-en-actualiteiten/huishoudens-met-een-laag-inkomen-krijgen-energietoeslag.

Tien informatieavonden
Austerlitz Duurzaam heeft samen met de Gemeente de afgelopen twee maanden tien informatieavonden
en twee informatiedagen georganiseerd in het Hart van Austerlitz over het energieverbruik thuis, het
verduurzamen van de woningen en het proces om minder aardgas te gebruiken. Austerlitz Duurzaam
heeft alle huizen in Austerlitz in kaart gebracht en ingedeeld in tien woningtypen. Per type was er een
inloopavond om samen met de bewoners te bespreken hoe het energieverbruik omlaag kan, maar ook
om van elkaar te leren. Op die avonden bleek dat veel bewoners al allerlei energiebesparende
maatregelen hadden genomen. Bewoners met vergelijkbare woningen vonden het leuk en interessant om
van elkaar te leren en te vertellen welke maatregelen ze al hadden genomen, wat goed werkt en welke
maatregelen veel woongenot opleveren. Aan de avonden hebben ruim tachtig bewoners deelgenomen.
Die vertegenwoordigen ongeveer 10% van alle woningen in Austerlitz. De bezoekers van de avonden
gaan een digitale vragenlijst invullen over hun energieverbruik en welke isolatiemaatregelen al zijn
genomen etc. Daardoor kunnen we vanuit Austerlitz Duurzaam bewoners nog beter ondersteunen en
adviseren. Via ons mailadres kunt u ook een vragenformulier opvragen. We zijn nu de uitkomsten van de
bijeenkomsten aan het uitwerken en presenteren die na de vakantie in het Hart van Austerlitz.

Na de zomervakantie starten we in september het Repair Café weer op. Iedere tweede woensdag van
de maand tussen 16.00 uur en 17.30 uur in het Hart van Austerlitz proberen onze vrijwilligers kapotte
kleding en apparaten weer te maken. In juli en augustus is er geen Repair Café. We voeren reparaties
gratis uit, maar stellen een vrijwillige bijdrage wel op prijs.
We kunnen nog wel wat handige Harry’s of Henny’s gebruiken om te helpen bij onze herstelklussen.
Belangstelling om te helpen om de afvalberg te beperken? Meld je dan bij de coördinator van het Repair
Café Ton Melgers of stuur een mailtje.

Meewerken met Austerlitz Duurzaam?
Ook de werkgroep Austerlitz Duurzaam kan wat extra mensen gebruiken. Het verduurzamen van de
huizen in Austerlitz staat bovenaan onze agenda. We moeten onze huizen in de toekomst anders gaan
verwarmen. Het gas raakt op en we willen minder gas uit het buitenland importeren. Dat betekent dat we
meer gebruik moeten maken van duurzame bronnen als wind en zon. Het isoleren van je huis is een eerste
belangrijke stap. Daarnaast kun je kijken of je ook met zonnepanelen op je dak een deel van je energie
zelf kunt opwekken. En om minder afhankelijk te worden van energiemaatschappijen hebben we ideeën
om onze eigen energiecoöperatie op te richten. Die plannen willen we komend jaar verder uitwerken en
invullen. Wil jij meewerken en meedenken? Stuur ons een mailtje of neem contact op met één van de
leden van de werkgroep Austerlitz Duurzaam.

Ton Melgers, Ida Sanders, Marinus-Jan Veltman en Jan Pereboom
Neem contact met ons op via: info@austerlitzduurzaam.nl
of bel met Ton Melgers: 06 2943 9764
_________________________________________________________________________
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Gelukkig mogen we weer lezingen en
andere activiteiten organiseren!
Op 14 april werd er een lezing gehouden in de
Ouwekamp met als onderwerp: ‘Het Utrechts
Landschap als buur’.
Paul Vesters, beleidsmedewerker bij het Utrechts Landschap, gaf de aanwezigen een kijkje achter de
schermen over het ontstaan en beheer bij de naastgelegen terreinen van het Utrechts Landschap. Vele
inwoners, jong en oud kennen het bos en het meertje. Wie heeft en niet gespeeld, met de slee van de
besneeuwde zandberg geroetsjt, geschaatst, gezwommen en/of gewoon gewandeld. Het ontstaan van
Bornia en Heidestein werd aan de hand van beelden duidelijk gemaakt. Maar waarom een vijver, een
pagode en de gele toren? Waarom dit en waarom dat? De invloed van landschapsinrichting, met name de
Engelse benadering, bleek duidelijk waarneembaar. Erg leuk om meer van onze buur te weten.
Wij gaan natuurlijk ook nog een najaarslezing organiseren. Over het onderwerp en de spreker/spreekster
zult u tijdig geïnformeerd worden.
In de tussentijd zitten we niet stil. Er is zoveel meer te doen om de gegevens van het verleden op een
goede wijze vast te leggen en zo te bewaren voor iedereen. Nog steeds geldt ons motto: bewaren,
vastleggen, beheren en toegankelijk maken voor eenieder en voor toekomstige generaties. Er wordt hard
gewerkt om de beeldbank aan te vullen, er zit echt al heel veel data in. Prachtige foto’s die door diverse
mensen zijn aangeleverd.

Activiteiten in de planning
• In Zeist is de Zilverkamer een begrip. Zij beheren zilveren voorwerpen die gemaakt zijn in Zeist. Van
de collecties komt een tentoonstelling naar het Dorpshuis. Prachtig! Voor iedereen te zien en te
bewonderen. Ook zal er een lezing komen over het Zeister Zilver, gevolgd door een taxatie dag, waarop
iedereen zijn zilveren voorwerpen kan laten beoordelen, om er zo meer over te weten te komen.
• Evenals vorige jaren organiseert het Gilde in Zeist de Zomerschool o.l.v. Piet Bel. Diverse onderwerpen
komen aan de orde, waaronder de geschiedenis van Austerlitz. Hier werkt de Stichting Lokaal Austerlitz
van harte aan mee. U kunt in Austerlitz op 7 juli deelnemen aan een lezing en een fietstocht. Heeft u
belangstelling? Lees dan het artikel van het Gilde Zeist op bladzijde 63 van deze Prikkel.
• Eindelijk komt er een dorpsfeest waarin alle verenigingen en andere organisaties in Austerlitz zich
kunnen manifesteren. Wij ontmoeten u graag op 3 september bij ons kraampje!
• Zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. Zoals eerdere jaren doe wij ook dit jaar
hieraan mee. Hoe en wat precies laten wij u uiteraard tijdig weten.

Plaatsing gedenkplaat Traayweg 2
Nog dit jaar gaat Austerlitz iets merken van
de herdenking van slachtoffers van het
nationaal-socialisme rond en tijdens de
Tweede Wereldoorlog door middel van
zogenaamde Stolpersteine. Sinds 1992
worden deze ‘Struikelstenen’ gemaakt door
de kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn
messing steentjes die in de stoep geplaatst
worden voor de laatste (vrij gekozen)
woning van de slachtoffers.
Als u uit het dorp richting Driebergen rijdt,
dan stond dit huisje aan de rechterkant
langs het fietspad. Het is in 1983 gesloopt.
_____________________________________________________________________________________________
Foto: Stichting Lokaal Austerlitz

_____________________________________________________________________________________________
Op elk messing steentje staat de naam van één slachtoffer. Daaronder staan het geboortejaar, plaats en
datum van arrestatie door of namens het regime (wanneer van toepassing). En als laatste de plaats en
datum waar het slachtoffer werd vermoord of is overleden.
In de gemeente Zeist wordt het aanbrengen van de steentjes uitgevoerd door de vereniging Het Geheugen
van Zeist, met dit verschil dat deze vereniging geen messing steentjes legt, maar steentjes van
natuursteen. Zij heten daarom ook geen Stolpersteine, maar gedenksteentjes en kunnen daarom ook
voor andere herdenkwaardige voorvallen worden gebruikt.
Voor Austerlitz gaat het om vier personen:
• De dames Leonora en Jeanette Kuit, die tot in 1942 op de Traayweg 2 hebben gewoond. Zij zijn op 20
maart 1943 binnengebracht in Kamp Westerbork, op 23 maart gedeporteerd en op 26 maart vermoord
in Sobibor.
• Albert Faber die op 11 december 1942 de vrijgekomen woning aan de Traayweg betrok met zijn gezin.
Albert spioneerde voor de geallieerden en had om dit te kunnen doen, dienst genomen in de Duitse
Wehrmacht. Hij was chauffeur en tolk. Albert Faber werd op 17 december 1944 gefusilleerd bij de
Vinkenbrug langs de spoordijk Amsterdam - Weesp bij Diemen.
• De bewoner die tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde in de woning op de hoek van de D.J. van
Nieuwenhuizenweg en de Oude Postweg met huidig nummer Oude Postweg 102. Nadere bijzonderheden over dit voorval komen in een latere Prikkel aan bod.
Omdat er bij de Traayweg 2 geen trottoir aanwezig is worden geen
steentjes gelegd, maar paaltjes met een gedenkplaat geplaatst.
Voorlopig hebben we genoeg te doen. Er zijn nieuwe foto’s en verhalen, mooie voorwerpen en wat nog
meer interessant is om de geschiedenis van Austerlitz duidelijk te maken. Leerzaam voor elke generatie.
Het blijft belangrijk om de historie van ons dorp vast te leggen. We rekenen op u!

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

Verbondenheid

Wij houden u het hele
jaar door van al onze
activiteiten op de hoogte
via flyers, posters en
onze Facebookpagina.
Houd ook onze website
www.lokaalausterlitz.nl
in de gaten!

Isabel Ferrand is door de gemeente Zeist gevraagd een
kunstwerk te maken voor de publiekshal in het gemeentehuis.
Het thema is ‘verbondenheid’. Op het wandkleed staat dit begrip
in zeer veel talen. Aan het kleed hangen geborduurde medaillons
met een afbeelding van karakteristieke plekken in de gemeente
Zeist. Ze hebben een doorsnede van ruim 10 cm. Ook Austerlitz
1804 is geborduurd.
Isabel Ferrand is een kunstenares, die verschillende technieken
combineert. Zij is in Portugal geboren (Figueira da Foz, 1962) en
woont momenteel in Zeist. Haar installaties, zoals sommige
objecten genoemd worden, kunnen bijvoor-beeld van
textielkunst zijn gemaakt of met behulp van keramische
technieken. Vier jaar geleden heeft zij een tentoonstelling gehad
in het Museum Boijmans van Beuningen. Daar stond het
‘geheugen van de handen’ centraal. Kijk ook eens op
www.isabelferrand.nl om haar veelzijdige werk te bekijken.
_________________________________________________________________________
Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz
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Tijdens de Dorpskwis op zaterdagavond 27 augustus gaan teams ‘thuis’ in een race tegen de
klok een vijftigtal vragen beantwoorden, die over van alles en nog wat kunnen gaan. Doen jullie
mee?
De kwis is opgedeeld in diverse categorieën zoals: rondje dorp, geschiedenis, maar ook
algemeen nieuws en denkpuzzels. Ook zijn er speciale vragen voor kinderen. Daarbij zijn er doeopdrachten en als super-uitdaging is er een 'Geheime opdracht’! De kwis is het beste te maken
op één centraal punt van waaruit er gewerkt wordt en waar de antwoorden van je team binnen
zullen komen. Alle hulpmiddelen mogen daarbij ingezet worden: internet, Facebook, kranten,
oude Prikkels, opa’s en oma’s, bekenden en onbekenden.
Het allerbelangrijkste is om samen een hele gezellige en uitdagende kwisavond te hebben!
Bedenk daarom snel een leuke teamnaam en maak één persoon captain van het team, dit is onze
contactpersoon. Er is voor elk wat wils: man of vrouw, jong of oud, al lang woonachtig in ons dorp
of niet! Belangrijk is het daarom een gevarieerd team samen te stellen. Omdat een deel van de
vragen over het dorp zal gaan, is het goed om alvast na te denken over hoe je dat gaat
aanpakken. Er is geen maximum aan het aantal teamleden, maar wij adviseren een team van
minimaal 6 personen.
Heb je geen team, maar doe je wel graag mee? Meld je dan ook aan, wij kijken dan of we je in
een leuk team kunnen plaatsen.
Wat verder belangrijk is:
➢

Inschrijven kan via dorpsfeest@austerlitzbelang.nl óf via het inschrijfformulier dat je
kan vinden bij Ouwekamp, ons eetcafé.

➢

De kosten zijn € 10,- per team.

➢

De kwis start met het ophalen van het Kwisboek op 27 augustus, om 19.00 uur bij
Ouwekamp. Ter plekke dient ook het inschrijfgeld voldaan te worden.

➢

Het Kwisboek moet uiterlijk om 22.00 uur ingeleverd worden bij Ouwekamp.
Aansluitend kan er geborreld worden.

➢

Voor de drie beste teams stelt Ouwekamp een mooie prijs beschikbaar.

➢

De prijsuitreiking is zaterdag 3 september tussen 19.00-20.00 uur op het Dorpsplein.
Vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar dorpsfeest@austerlitzbelang.nl.
Hopelijk tot 27 augustus!

Chris, Hester, Sandra, Ardjan, Hans, Roland en Joep
_________________________________________________________________________
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Heeft u ze al gespot, die paar volwassenen en die rits kids
met hun mobiel in de hand, die als zombies lijken rond te
lopen in het dorp? Dat groepje van 10-15 mensen, dat zich
iedere woensdag rond etenstijd bij de Muziektent,
Ouwekamp of bij De Hoeksteen ophoudt? Die kids die
enthousiast rondrennen en de volwassenen die dan aftellen
en “Go” roepen?
Dit is de groep Pokémon Go-spelers in Austerlitz. Zij spelen
lekker buiten, weer of geen weer. Zij spelen een virtueel
spelletje, dat is verankerd in de realiteit. Ze vangen ‘Pocket
Monsters’ en sparen ze allemaal. Er zijn Pokémon die in het
‘wild’ te vangen zijn, maar er zijn er ook die je met een
groep moet vangen, omdat ze zo sterk zijn. En dit maakt
het dan ook gelijk weer een spel dat voor verbinding zorgt,
omdat je niet in je uppie alle Pokémon kunt vangen. In
Austerlitz zijn er een paar plekken, waar zogenaamde
‘gyms’ zijn, hier worden de Legendarische Pokémon
gevangen. Deze Pokémon zijn groot, sterk en zeer effectief
om mee te vechten tegen andere Pokémon.

Is dit spel dan niet alleen voor kinderen, vraagt u zich
misschien af? Het antwoord: Zeer zeker niet! Aangezien de
Pokémon-serie in 1997 in Nederland op de tv kwam, zijn
er veel 20-, 30- en 40-jarigen die dit destijds op de tv
hebben gezien. En deze nostalgie zorgt ervoor dat ook het
mobiele spel erg populair is sinds 2016. Anderen spelen
dit spel met hun (klein-) kinderen. En het is een goede
reden om niet doelloos buiten te wandelen. Snel wandelen
ze over het algemeen dan weer niet, want elke Pokémon
moet worden aangetikt en gevangen worden. Dus vaak
gaat het niet veel harder dan een slenter-tempo.
Speelt u, of uw (klein-) kind(eren) ook Pokémon, of zin om
een keer mee te doen, kom gerust een keer op woensdag
tussen 18.00 en 19.00 uur naar het Dorpsplein. Hier zijn
meestal dan wel Pokémon-ers te vinden. Het is wel handig
als Pokémon Go van tevoren op de mobiel is gedownload.

Jake Ertan
_____________________________________________________________________________________________
Afbeeldingen: Pokémon Go
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Beste allemaal,
Het is alweer het laatste Meisjesclub nieuws van ons clubseizoen. We hebben
ook de afgelopen maanden weer veel leuke dingen gedaan. We hebben
bijvoorbeeld Happy Socks gemaakt voor onze moeders, een dansles gehad en
geknutseld in de thema’s voorjaar en Pasen. Begin maart hebben we de
collecte van Jantje Beton gelopen. We hebben veel geld opgehaald, veel meer
dan voorgaande jaren! De helft is voor Jantje Beton. Van onze helft gaan we
leuke dingen doen op clubkamp. Hartelijk dank voor alle bijdragen en ook
voor de leuke reacties aan de deuren. We merken dat de Meisjesclub bij veel
mensen positief bekend staat en dat is heel leuk!
We hebben inmiddels 30 meisjes en een aantal nieuwe leidsters. Onze vaste
leidster Carien Moeijes gaat ons na 15 jaar verlaten. Zij zal afscheid nemen
tijdens het kampweekend. We hebben gelukkig een aantal leuke reacties
gekregen op onze oproep voor nieuwe leidsters. We hopen dat we na de
zomer met een aantal nieuwe, vaste mensen ons team hebben kunnen
uitbreiden.
Onlangs hebben we met de meisjes kunst gemaakt voor de Geluksroute, die
op 15 mei werd georganiseerd door De Hoeksteen. Misschien heeft u onze
kunst zien staan in een tuin in het dorp? Ook hebben de meiden gelukspotjes
gemaakt om uit te delen. Er zat, naast veel geluk, ook veel glitter in, dus we
hopen dat u ze voorzichtig open heeft gemaakt thuis….
Tot slot, op 25 juni gaan we weer op clubkamp. Ons thema is Candy Land,
dus het zal een lekker zoet weekend worden… we vertrekken om 18.30 uur
vanaf het Dorpsplein en zullen het dorp al toeterend verlaten, volgens onze
jarenlange traditie. Zondagmiddag 27 juni komen we rond 16.00 uur ook
weer toeterend terug. We vinden het leuk als u ons langs de weg uitzwaait en
weer inhaalt.
Na het kampweekend gaan we genieten van de zomer en in september starten
we weer met een nieuw clubjaar. Zit je nog niet op Meisjesclub en lijkt het je
leuk? Kom dan gerust een keer kijken. We zitten elke maandagavond van
18.45 tot 19.45 uur in de kelder van het Dorpshuis. Meisjesclub is voor
meisjes vanaf groep 3. Je kan ook tijdens de feestweek, op zaterdagmiddag
3 september, vrijblijvend kennismaken met onze club. Van 13.00-17.00 uur
zitten wij in het Dorpshuis. Kom dan eens een kijkje nemen!
Wil je eerst meer weten?
Kijk dan op onze Facebookpagina www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz
of neem contact met ons op via de mail: meisjesclubausterlitz@gmail.com.
Hartelijke groet,

de Leidsters van de Meisjesclub
_________________________________________________________________________
Foto’s: Meisjesclub
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Stand van zaken
Als het goed is, heeft iedereen de flyer in de bus gehad. Van 27 augustus tot en met 3 september
zal de supergave EERSTE feestweek van Austerlitz plaatsvinden! We vinden het heel gaaf dat
er al zoveel verenigingen en partijen zich hebben aangemeld om mee te doen met activiteiten of
ondersteuning! Dit bewijst maar weer dat Austerlitz een bruisend dorp is met een rijk
verenigingsleven.
We vieren tijdens die week dat Austerlitz’ Belang al meer dan 75 jaar bestaat. Maar eigenlijk gaat
het er vooral om dat we samen een feest hebben. Dat oude en nieuwe bewoners elkaar leren
kennen en dat de verenigingen een centrale rol krijgen om zich voor te stellen aan de dorpelingen.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen samen met Ouwekamp, Hart van Austerlitz en een
aantal vrijwilligers. Stichting Austerlitz Samen, Buurtsuper Van Dijk en Austerlitz’ Belang
sponsoren ons in ieder geval. We proberen zoveel mogelijk activiteiten op te zetten en staan nog
steeds open voor leuke ideeën, vergeten gewoontes of suggesties om er een veelzijdig feest van
te maken. We hebben al een aantal aanmeldingen gehad voor het programma. Het voorlopige
programma staat op de bladzijde hiernaast. Zit jouw club/verenging of organisatie er nog niet bij,
meld je dan snel aan. In juli gaan we het definitieve promotiemateriaal maken!

Oproep
We zouden op zaterdagmiddag 3 september graag een aantal kramen op het Dorpsplein - of bij
slecht weer in het Dorpshuis - zetten waar lokale ondernemers, verenigingen of dorpsgenoten
met een hobby of verzameling zich kunnen voorstellen. Wij zoeken hiervoor nog deelnemers en
een paar organisatoren.
Interesse? Voor contact of aanmeldingen mail ons op dorpsfeest@austerlitzbelang.nl.

We hopen van harte jullie te zien!

Chris de Bruijn, Thomas Wagner, Hester Storsbergen en Elizabeth Bakker

_________________________________________________________________________
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Het Dorpshuis in bloei
De eerste vijf maanden van 2022 zitten erop en we
kunnen terugkijken op een mooie tijd. Sinds de
heropening van de horeca merken we dat het
steeds drukker wordt en dat de verenigingen,
gasten en huurders het Dorpshuis gelukkig weer
helemaal weten te vinden.

Ons terras is klaar voor de zomer
We hebben al een aantal weken mogen genieten
van lekker en zonnig weer en zijn trots op de
upgrade, die ons terras onlangs heeft gehad. Zo
hebben we schitterende verandazeilen en terrasverwarmers laten installeren, zodat onze gasten
ook tijdens iets lagere temperaturen heerlijk buiten
kunnen zitten. Daarnaast staan ook onze bloembakken weer volop in bloei. Een groot compliment
hiervoor richting Anja Hardeveld. Bijna wekelijks is
zij op ons terras te vinden om ervoor te zorgen dat
de bloemen en planten alle zorg en aandacht
krijgen, die ze verdienen!

Goede Doelen Dag
Op donderdag 19 mei organiseerden we samen
met Fanfarecorps Erica en basisschool WereldKidz
Pirapoleon een Goede Doelen Dag om geld in te
zamelen voor het nieuwe podium. Dit nieuwe
podium zal het oude podium, dat inmiddels meer
dan 40 jaar oud is(!), gaan vervangen en wordt
veelvuldig gebruikt voor activiteiten van Erica, de
Pirapoleon en het Dorpshuis. Erica en de kinderen
van de Pirapoleon verzorgden tijdens deze dag een
fantastisch openluchtconcert en het Dorpshuis
verkocht maaltijden samen met Bram Pannenkoek.
Alle opbrengst van deze maaltijden komt ten goede
aan het nieuwe podium en via deze weg willen we
dan ook Bram Pannenkoek van harte bedanken
voor de sponsoring van de pannenkoeken! In totaal
heeft de actie tot nu toe al meer dan € 4.500,- opgeleverd!

Kampement 2022
U heeft er waarschijnlijk al het één en ander over
gehoord. Na een afwezigheid van twee jaar wordt
er dit jaar gelukkig weer een Kampement geor-

ganiseerd. Met een recordaantal van 14 deelnemende teams kan dit niet anders dan een waar
spektakel worden. Ook het Dorpshuis is weer
betrokken bij de organisatie en zal zorgen voor de
nodige horecavoorzieningen. We hopen u dan ook
allemaal te mogen verwelkomen op zaterdag 2 juli
op het sportpark van SV Austerlitz.

Nieuwe bestuursleden
Ook op bestuurlijk niveau hebben we het één en
ander te melden. Helaas hebben wij afscheid
moeten nemen van Robert Goes als algemeen
bestuurslid. Voor Robert was de bestuursfunctie
steeds moeilijker te combineren met zijn werk- en
privéleven. We zijn Robert enorm dankbaar voor de
afgelopen 5 jaar dat hij zich heeft
ingezet als bestuurslid voor het
Dorpshuis en zijn tevens blij te
melden, dat Robert nog wel
verbonden zal blijven als
adviseur aan ons bestuur. Het
vertrek van Robert hebben we
kunnen opvangen met twee
nieuwe leden voor ons bestuur.
Michel Faijdherbe is per februari
aangetreden als secretaris en
Jorien van der Laan vervult de
functie van algemeen bestuurslid sinds maart 2022.
Als Dorpshuis zijn we enorm blij
met de komst van Michel en
Jorien en we wensen hun
natuurlijk ook veel plezier met
deze nieuwe bestuursfunctie.
We hopen u de komende weken allemaal weer te
mogen ontmoeten voor een (sport)activiteit, een
drankje aan de bar, op ons terras of gewoon voor
een lekker patatje. Nog niet zo bekend met het
Dorpshuis en gewoon benieuwd wat we allemaal
doen? Kom ook dan gerust eens binnenlopen voor
een kop koffie of een biertje. Onze beheerders Adri
en Jantine vertellen u graag alles over deze unieke
locatie! Graag tot snel!

Frank van Nieuwenhuizen
Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen vanuit het Dorpshuis?
Volg dan onze Facebookpagina of kijk op www.dorphuis-austerlitz.nl.
_________________________________________________________________________
Foto’s: Dorpshuis Hart van Austerlitz
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Interview met WIJKAGENT

Patrick Nijhuis
Geïnterviewd door Flinne van ‘t Land,
Lot Berends en Amber Beltman
Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Lot, Amber en Flinne

“Het is eigenlijk een grote verrassing wat er gebeurt, we gaan het werk verdelen bij het
politiebureau. Maar als er een melding komt (bijvoorbeeld er wordt ingebroken) dan ga ik daarna er
naar toe.”
Waarom wilde je bij de politie?
“Je helpt vaak mensen en het is meer dan alleen handhaven, en ik wilde vroeger al bij de politie.”
Wat vind je van de inzamelingsacties? (Dat is de talentenveiling, braderie en sponsorloop)
“Ik vind het helemaal fantastisch, ik vind het heel goed dat mensen zich inzetten voor goede doelen
en voor elkaar.”
Wat was je favoriete schoolvak? (waarom?)
“Ik vond het leuk om dingen te doen bij gym en nu nog steeds om te sporten en te bewegen.”
Ben je vaker bij deze school geweest? Of langskomen?
“Het is al wel een tijdje geleden, maar als ik er ben dan zwaai ik ook naar de school en kinderen die
buiten spelen.”
In welke straat zijn de meeste ongelukken gebeurt in dit dorp?
“Ik denk dat de Zeisterweg naar Zeist het gevaarlijkste is, maar voor de rest is Austerlitz een veilig
dorp.”
Heb je vaak mensen aangehouden of een bekeuring gegeven?
“Ja heel erg vaak, maar vaker een bekeuring gegeven dan aangehouden.”
Wat vind je van je werk en waarom?
“Je komt overal en je komt bij iedereen thuis en het is altijd anders.”
Is de politie gevaarlijk?
“Ja het is soms wel gevaarlijk, soms twijfel je of je dit alleen moet doen of samen.”
Is er ooit iemand dood gegaan door de politie of een dief in Austerlitz?
“Ja dat gebeurt wel eens, er is ook soms een collega dood gegaan.”
Wat is het verschil tussen handhaven en
politie?
“Het politiewerk is net wat breder dan
handhaven. De politie staat bijvoorbeeld ook
bij evenementen en handhaven is eigenlijk
iets anders. Er is een regel en daar geef je
een boete voor als mensen zich er niet aan
houden.”
Hoe word je opgeleid als politie?
“Dan ga je naar de politieschool. Je bent in
deze tijd binnen 2 jaar politieagent, omdat er
te weinig politieagenten zijn. Je kan in
Apeldoorn en Amsterdam hiervoor studeren.”
_____________________________________________________________________________________________
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van de Redactie

We verzamelen elk jaar geld in voor een goed doel en dit jaar gaat het geld naar een podium voor
Erica, het Dorpshuis en het musical podium van groep acht. We hebben allemaal verschillende dingen
bedacht om geld in te zamelen.
Eén van die dingen is het Jong Ondernemen-project. Daar gaan kinderen geld inzamelen van
eigengemaakte producten. Het doel van Jong Ondernemen is dat je winst moet maken en leningen
af moeten betalen (niet een echte lening). De kinderen van groep 7/8 gingen donderdag 19 mei
tussen 16.30 en 19.00 uur alle spullen die ze hebben gemaakt, verkopen. Om 12.00 uur gingen ze
alle tafels klaarzetten en de puntjes op de i zetten! Het verkopen kon beginnen! Er was een
wafelkraam, sieradenkraam en er was een rugbyclinic. Je kon ook blikgooien en burgers kopen. Bram
de Pannenkoekenman was er ook. Aan het einde van de dag was er ook een concert van de kinderen
van groep 5, 6 en 7. Ze hebben in een maand tijd een blaasinstrument weten te bespelen.
Een ander voorbeeld is de ‘Talentenveiling’. Daar gaan kinderen hun talenten gebruiken om geld in
te zamelen. Ze schrijven op een papier wat hun talent is en dan kunnen andere kinderen erop bieden
en dat geld gaat naar het goede doel.
Een ander voorbeeld is de sponsorloop. Het doel is zoveel mogelijk sponsoren te vinden en dan
zoveel mogelijk rondjes te lopen en dit jaar was het om de school heen. Ook de kleuters liepen dit
jaar de grote rondjes. Superknap!
De opbrengst vanuit de school is ongeveer 4500 euro!
De conclusie van deze week: het was een groot succes!

_________________________________________________________________________
Foto: Redactie
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Sinds de vorige Prikkel hebben we inmiddels de nodige activiteiten
gehad waar u ons kon zien en horen.
Ons voorjaarsconcert op 26 maart, vond u het ook zo fijn dat het
weer kon? Het was weer even wennen, maar wijzelf hebben er
enorm van genoten. Fijn dat er zoveel enthousiast publiek was!
Op 9 april heeft u ons ook op de kar kunnen zien en horen met de
Palmpasenoptocht. Het is altijd leuk om een rondje door het dorp
te maken met zo’n stoet kinderen er achteraan. Er waren heel wat
vrolijk versierde palmpaasstokken te bewonderen. De uitspraak
‘Aprilletje zoet geeft een witte hoed’ kwam helaas uit, al was het
geen sneeuw maar hagel! Maar de deelnemertjes leek het niet te
deren, zij gingen vrolijk eieren zoeken.
Koningsdag 27 april, gelukkig kon dat na drie jaar weer doorgaan
en hebben we samen met u en het College van B&W de
dorpsliederen ten gehore gebracht. Het was ouderwets gezellig op
het plein.
Vrijdag 13 mei mochten wij vanuit de Muziektent de deelnemers
van de 1ste Austerlitzse Avondvierdaagse binnenhalen. Het was
een drukte van belang op het pleintje voor de Muziektent. Vooral
veel nieuwe dorpsgenoten waren aanwezig. Ook leuk om te zien
dat de Burgemeester alle deelnemers persoonlijk hun medaille
overhandigde. Ziet u op de onderste foto ons nieuwe aspirant lid?
Daar bedoelen we niet alleen ons nieuwe enthousiaste jeugdlid
Berend mee (helemaal links), maar ook de Burgemeester
.
Donderdag 19 mei, een week later, zaten we alweer in de
Muziektent. Vanaf 19.00 uur was de afsluiting van het muziekproject van Pirapoleon. Heerlijk om zoveel jeugd met trompetten,
bugels en trombones te zien. En erg leuk om samen met hen
muziek te maken.
We hopen na de zomervakantie te kunnen starten met (blaas)
muzieklessen in Austerlitz. Meer informatie hierover volgt nog,
maar wilt u uw dochter of zoon, of misschien uzelf, al aanmelden?
Dat kan bij Antje van de Brug: antje@fanfarecorpserica.nl.
Op woensdag 1 juni was het wederom een feestje bij de
Muziektent, want toen kwamen de wandelaars van de Zeister
Avondvierdaagse door het dorp. Traditiegetrouw worden deze
wandelaars door ons muzikaal onthaald en dat wordt door de
wandelaars altijd gewaardeerd.
Goede doelen dag
Samen met Pirapoleon en Dorpshuis Hart van Austerlitz hebben
we donderdag 19 mei een geldinzamelactie gehouden voor het
nieuwe podium voor in het Dorpshuis. De opbrengst van de
maaltijden verzorgd door het Dorpshuis, evenals de pannenkoeken die Bram bakte, was voor de ‘pot’. De kinderen van
Pirapoleon probeerden als jonge ondernemers ook zoveel
mogelijk geld op te halen. Eerder die week hadden alle kinderen
van Pirapoleon al meegedaan aan de sponsorloop. Op de
bladzijde hiervoor kunt u het verslag van de kinderredactie van
Pirapoleon over deze dag lezen.
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: Erica
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Wij hadden onze eigen actie, wij verkochten loten. Er waren mooie
gesponsorde prijzen te winnen. Veel nieuwe inwoners waren niet
bekend met een verloting in deze vorm en aarzelden om lootjes te
kopen. Normaal gesproken verkopen wij alleen tijdens de pauze van
een concert of bij het Blaasfestival lootjes, maar nu leek het ons leuk
om het op de goede doelen dag te doen. Om de nieuwe inwoners
even bekend te maken met onze ‘lootjestraditie’: het gaat om
4 lootjes, geniet tot één pakje, kosten € 0,50. Dat bedrag stamt nog
uit de tijd dat een lootje een kwartje kostte en je kocht dan 4 lootjes
voor 1 gulden. Toen we overstapten naar de Euro is het 50 Eurocent
geworden. Het is zaak om alle lootjes goed te bekijken! Tref je een
winnend nummer aan, dan kan je de prijs direct bij de prijzentafel
afhalen. Iedereen die lootjes gekocht heeft, hartelijk dank! Gelukkig
hebben we toch nog rond de 800 loten kunnen verkopen, zodat wij
ook geld ingezameld hebben voor het nieuwe podium. Dit bedrag is
laag in vergelijking met de andere geldinzamelacties van deze dag,
maar wij vullen dit bedrag aan met een eigen bijdrage. En we gaan
samen met de penningmeester van het Dorpshuis aan de slag om
subsidies voor het podium aan te vragen.
Wat zou het superleuk zijn als we bij ons Brel & Brass concert op
12 november op het nieuwe podium zouden kunnen zitten! Wilt u nog
een bijdrage doen voor het nieuwe podium? Neem dan contact op
met ons of het Dorpshuis, uw steun wordt gewaardeerd!
Tijdens het maken van deze Prikkel hebben wij ook een optreden
verzorgd op de Floriade in Almere. Op vrijdag 10 juni hebben wij daar
het Lunchconcert verzorgd. Met een bus vol instrumenten, muzikanten en supporters vertrokken wij naar Almere. Op het Urban
Stage, midden tussen de foodtrucks, hebben wij anderhalf uur lang
het publiek vermaakt met lekker in het gehoor liggende muziek. Het
publiek was enthousiast en het was dan ook een groot succes. Wij
hebben er enorm van genoten. Na het concert konden we zelf ook
nog de Floriade bezichtigen, het was echt een dagje uit. De dag werd
afgesloten met een heerlijk buffet bij de Bergse Bossen.
Blaasfestival gaat door!
Graag nodigen wij u uit om op zondag 18 september naar het 30e
Blaasfestival te komen. Vanaf 12.00 uur is het weer feest bij de
Muziektent en op het Dorpsplein. Afwisselende optredens van o.a.
Dweilbands en Egerländer orkesten maken de sfeer. Geniet met
elkaar van een hapje en een drankje en snuffel lekker rond op de
rommelmarkt. Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Bewaar deze
dan nog even en lever ze in op zaterdag 17 september tussen 10.0012.00 uur bij het Dorpshuis. Heeft u heel veel spullen voor de
rommelmarkt? Dan kunt u dat doorgeven en dan wordt het bij u thuis
opgehaald.
En reserveer alvast 12 november in uw agenda, want dan geven wij
een spectaculair concert: Brel & Brass. Dit concert stond gepland in
2020 en kan nu pas doorgaan. Samen met Micheline Van Hautum
laten wij u de mooiste liedjes van Jacques Brel horen. Ook solo
trombonist Jos Jansen werkt mee aan dit concert. Het is anders dan
dat u van ons gewend bent, maar zeker de moeite waard! Laat u
verrassen.

Antje van de Brug en
www.fanfarecorpserica.nl
mailnaar@fanfarecorpserica.nl
Hanneke Phielix
_________________________________________________________________________
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Ansichtkaart uitgegeven door J.W. Kraal, Boek- en Kunsthandel Zeist, stempel 1935.
Rechts vooraan op de ansichtkaart
zien we Slagerij W.A. Rensen van
1930 tot 1995.
In 1995 werd de slagerij overgenomen door Rien Noordam die tot
2017 de zaak runde.

Links op de ansichtkaart - op de hoek - zien we bakker De
Haan. Hij was onze bakker van 1929 tot 1972. Daarna is de
bakkerswinkel nog enige jaren gerund door bakker Schat.
Op 1 januari 1980 werd dit pand in gebruik genomen door De
Schieter Sportprijzen van de familie Dekker. De winkel heeft
hier tot 2006 gezeten, maar verhuisde toen naar Driebergen.

Links naast de slagerij zat de
kapperszaak van P.H. Brinkhuis, die
daar sinds 1937 gevestigd was.
Kapper Brinkhuis kwam in 1930
vanuit Driebergen naar Austerlitz. Hij
is begonnen in een kamer van de Fa.
Soesbergen voordat hij zich in dit
pand vestigde. Op 15 februari 1972
werd de kapperszaak gesloten.

Het gebouw zoals het hierboven op
de foto staat, is in 1980 grondig
verbouwd.
Ter ere van het 50-jarig jubileum
van Slager Rensen werd een
gedenkplaat in de gevel gemaakt.

Kinder kappersstoel
_____________________________________________________________________________________________
Foto’s: zie de volgende bladzijde
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Rechts vooraan zien we Slagerij Noordam. In 2017 heeft Bastiaan Gaasbeek de winkel van Rien
Noordam overgenomen. Het pand links daarnaast, waar de kapper ooit zat, is nu een woning.
Op de hoek aan de overkant staat nog steeds hetzelfde gebouw, daar is sinds 2006 Corrie van
Lunteren RB gevestigd.
De afbeeldingen zijn eigendom van:
1: Stichting Lokaal Austerlitz
2: Bastiaan Gaasbeek
3: Jannie van Doorn-Brinkhuis
4: Puck Steenhuizen
5: Redactie De Prikkel
6: Bert van Ginkel
7: Redactie De Prikkel

Puck Steenhuizen en
Bert van Ginkel

Na de totale verbouwing in 1980 is er in 1999 een snackbar
aangebouwd die later als extra werkruimte dienst is gaan
doen.
In 2007 is de slagerij wederom verbouwd.

_________________________________________________________________________
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Even voorstellen
De KNVB heeft uitbreidingsplannen en wil vijftigduizend
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
afgelopen maart de actiegroep ‘Blijf van ons bos af’ opgericht.
Deze actiegroep bestaat uit onze dorpsgenoten Eddie
Breunesse, Jan Snijders, Marja Kuiper en Carl Timmermans.

Wat wil de KNVB
De KNVB wil drie extra velden en een parkeerplaats aanleggen
aan de noordzijde van de Woudenbergseweg. Daarvoor moet
bos worden gekapt. Voor het kappen van dit grote stuk bos is
een wijziging van de bestemming nodig en dus toestemming van
de Gemeente. Om aan de voorwaarden te voldoen om het
Natuurnetwerk Nederland aan te tasten, wil de KNVB ter
compensatie een weiland in Odijk gaan beplanten met bomen.
Ook wil de KNVB in Sonnehaert (is hun eigendom) een hotel
vestigen.

Waarom hebben wij bezwaren?
Wij hebben grote bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB en de daaraan voorafgaande kap
van vijftigduizend vierkante meters bos. Die kap is een inbreuk op het Natuur Netwerk Nederland. De extra
voorzieningen zijn overbodig. Als de toekomstige wereldkampioenen moeten spelen ziet u verkeersregelaars op de Woudenbergseweg. Hoe vaak komt dat voor per jaar?
De KNVB beschrijft het te kappen stuk bos als een ‘versnipperd stuk bos van lage kwaliteit met nauwelijks
biodiversiteit’. Zo dat al waar is, geldt dat zeker voor het nieuw te planten bos in Odijk. KNVB sloopt een
oud bos en zet daar jonge aanplant - nog geen bos te noemen - in de gemeente Bunnik tegenover.
De extra voorzieningen zijn niet noodzakelijk, veroorzaken grote overlast aan omwonenden en het
dierenasiel raakt zijn uitloopgebied kwijt. Aangrenzende flora en fauna krijgen het zwaar te verduren en
het tast ook het historisch erfgoed in de structuur van het gebied aan. Het bos is van de bomen, de dieren
en van ons, niet van de KNVB. Bovendien gaat het plan voorbij aan de klimaatcrisis, waarbij de CO2
opslag belangrijk is: een oud bos is daarvoor belangrijk.
Eerder dreigde de KNVB bij gesprekken met de politieke partijen te vertrekken uit Zeist. Gewoon chantage
dus. En bluf: er is al zoveel in de campus geïnvesteerd dat dát echt niet gaat gebeuren.

Rol van de Gemeente
De eerste Zeister Omgevingsvisie 2022/2025 ligt momenteel ter inzage. Aan dit stuk moeten bestemmingsplanwijzigingen worden getoetst en daarin staan voldoende aanknopingspunten voor de raad om
niet in te stemmen met de plannen van de KNVB.
Hieronder een passage uit de Omgevingsvisie die betrekking heeft op ‘ons’ gebied:
Zeist is een ‘levend netwerk’ van natuur, landschap en cultuurhistorie; groen is ons goud!
Het is hét imago van Zeist, het DNA, het is kenmerkend, sturend ook in hoe Zeist zich
ontwikkelt en de belangrijkste waarde voor inwoners. Groen en landschap is in Zeist al
eeuwenlang de motor achter de ontwikkeling van Zeist.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Standpunt van de diverse partijen
Op het eerste gezicht lijkt de KNVB dus kansloos, maar dat valt in de praktijk tegen. Er
zijn politieke partijen die zich door de KNVB dreigen te laten inpakken, terwijl de inkt van
deze Omgevingsvisie nog nauwelijks droog is!

Open brief aan de kiezers van Zeist en daarna
Als eerste actie hebben we kort voor de gemeenteraadsverkiezingen een open brief geschreven aan de
kiezers van Zeist. Deze brief is medeondertekend door Austerlitz’ Belang, Austerlitz Zorgt, het
Beauforthuis, de Stichting Dierentehuis Zeist en WoonStichting NuVoorStraks.
Van de argumenten in deze brief is echter in het coalitieakkoord voor het nieuwe College van B&W
- bestaande uit Groen Links, VVD, D66 en CU/SGP - niets terug te vinden. Dat akkoord valt erg tegen,
mede omdat de besluitvorming over de KNVB-plannen voor zich uit wordt geschoven.

Waar zijn we nu mee bezig?
1. Allereerst laten we ons bijpraten door deskundigen over wat er juridisch wel of niet mag, waar de
valkuilen zitten en wat de te volgen procedures zijn. Duidelijk is al geworden dat volgens de wet
aantasting van het Natuur Netwerk Nederland helemaal niet mag, met als uitzondering alleen als
zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding is. De deskundigen zijn het erover eens dat dát
hier niet het geval is. De KNVB draait deze discussie steeds om: “we compenseren ruim qua oppervlak
met nieuwe aanplant en dan mag je hakken”, maar zo zit het dus niet. Als zo’n aantasting wordt
toegestaan, moet je vervolgens wel compenseren.
2. Verder zullen we proberen met de directie van Staatsbosbeheer in gesprek te gaan. Zij lijken bereid
mee te gaan in de KNVB-wens.
3. Daarnaast zijn we met een aantal inwoners aan het inventariseren wat er in het gebied aan flora en
fauna te beleven is. Dat is van belang omdat de KNVB bij het opstellen van hun bestemmingsplan,
een quick scan over de natuurwaarden moet meeleveren om de aantasting te rechtvaardigen.
4. Naast Beter Zeist zullen we nog meer groepen proberen te interesseren voor onze argumenten.

Austerlitz wordt wakker!
Het kappen van bos voor de uitbreiding
van het KNVB terrein lijkt op het eerste
oog een kansloos project. Het is in strijd
met de gloednieuwe omgevingsvisie van
de gemeente Zeist, tegen de wet met
betrekking tot de bescherming van het
Natuur Netwerk Nederland dat de
Provincie moet handhaven en tegen de
missie van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het betrokken terrein. Maar
helemaal kansloos blijkt het dus niet: de
lobby van de KNVB is machtig. Onze
actiegroep is daarom hard nodig. En het
gaat om veel meer dan alleen deze
aantasting van de natuur.
De KNVB wil de campus commercieel maximaal gaan uitbuiten. We krijgen een soort pretpark voor de
ingang van ons dorp met alle verkeersoverlast en lawaai dat daarbij hoort. Het dierenasiel raakt zijn
uitloopgebied kwijt en maakt daarom al vanaf het begin bezwaar tegen de KNVB-plannen. Woudschoten
en Oud Londen hebben nu voordeel van de campus, maar dat verdwijnt als de KNVB zijn eigen hotel
heeft. Nu maakt de KNVB bij pieken gebruik van de velden van SV Austerlitz. Dat vervalt als de plannen
doorgaan en daarmee komt de discusie over het tweede veld weer terug.
Kortom Austerlitzsers wordt wakker: Wie doet er straks mee als we ‘echt’ actie gaan voeren?

Het bos is van ons!

Jan, Eddie, Carl en Marja
_________________________________________________________________________
Afbeeldingen: Actiegroep Blijf van ons bos af
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Austerlitz’ Belang
Martijn Hartman-Maatman, Klaas Eleveld, Tjeerd Westerterp, Marius Jan Veltman en Jetty Vegter

Op de ALV van Austerlitz’ Belang van 30 maart jl. heeft de Verkeerscommissie verslag gedaan van de
activiteiten en een presentatie gegeven van de onderzoekingen van de Verkeerscommissie naar concrete
maatregelen om tot een zo goed mogelijk verkeersplan in Austerlitz te komen. Hierin stonden de volgende
deelonderwerpen centraal:
•

•

•

•
•

Verkeersmetingen door de Gemeente in december 2018. Op het stuk Oude Postweg richting de
Traayweg wordt door meer dan een derde van alle automobilisten te hard gereden. Op de Gramserweg, waar het nieuwe ‘plateau’ is aangelegd, wordt door ruim 15% te hard gereden. Verkeerssnelheid
is in Austerlitz een issue.
Het inrichten van de Oude Postweg tussen de Gramserweg en de Waterlooweg. Zodra de nieuwbouw
is gerealiseerd en er niet meer zo frequent zwaar bouwverkeer over de Oude Postweg rijdt, zal de
Gemeente aandacht aan dit stuk Oude Postweg gaan schenken. Dit gedeelte zou zo ingericht moeten
worden dat bestuurders hier een ‘auto te gast’ ervaring krijgen zodat auto’s daar niet gaan versnellen.
De Austerlitzseweg vanaf de bebouwde kom richting de Woudenbergseweg. De inrichting van deze
straat nodigt niet uit om ‘normaal’ te rijden. Het gebeurt regelmatig dat op dit stukje auto’s - die netjes
60 km per uur rijden - worden ingehaald!
Het ‘buurtje’ Schoolweg/Pater de Leeuwweg/Wellingtonweg, in verband met de nieuwe inrichting en
uitbreiding van het aantal woningen. Hoe wordt dit door de bewoners ervaren?
Het verkeer in de nieuwe wijk (is hier al een mooie naam voor bedacht, bijvoorbeeld Kamperliniewijk
of Boswijk?) en natuurlijk hoe het verkeer de nieuwe wijk in en uit moet. Met andere woorden; hoe
gaat het met de ontsluiting van de nieuwe wijk?

De Verkeerscommissie is erg benieuwd hoe dit allemaal door de bewoners van Austerlitz wordt beleefd
en overlegt met Austerlitz’ Belang, hoe we daar op een goede en leerzame manier binnen het dorp achter
kunnen komen.
Lokaal Leukigheidje ;-)
Op het stuk aan het begin van de Oude Postweg, bij de Woudenbergseweg, Barendrechtweg en de Recreatieweg, zijn de bewoners
in gesprek gegaan met de Gemeente. Veel wandelaars, maar juist
ook fietsers, parkeerden daar hun auto in de berm. In dit stuk zit het
startpunt van het nieuw gerealiseerde ‘Kinder Mountainbikerroute
Austerlitz’. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie voor de kinderen
en hun ouders. Door de geparkeerde auto werden zij aan het zicht
onttrokken, maar ze staken daar wel de Oude Postweg over.
Op initiatief van de bewoners heeft de Gemeente er nu paaltjes
geplaatst waardoor er niet meer langs de weg geparkeerd kan
worden, het een stuk overzichtelijker is en de bewoners tevreden
zijn.

Namens de Verkeerscommissie,

Marinus Jan Veltman
verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl

Rotonde Woudenbergseweg
Volgens de planning zal de rotonde
in juli/augustus gerealiseerd gaan
worden. Wilt u meer weten over de
werkzaamheden aan de rotonde?
Neem dan contact op met de
Gemeente: zeist@zeist.nl of bel
14030.

_________________________________________________________________________
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Seizoen 2022
Sinds kort liggen de activiteitenprogramma’s van het Gilde
Zeist weer in de folderkast bij het
Dorpshuis, Eetcafé Ouwekamp
en Buurtsuper Van Dijk. Voor
iedereen die in Austerlitz, Den
Dolder of Zeist op zoek is naar
een interessante dagbesteding,
is er weer veel te doen.

Zaterdag 30 juli - 14.00 uur: ‘Op de fiets door de Franse tijd’
Vertrek bushalte Dorpsplein - € 2,50 p.p.
We bezoeken plekjes die aan het begin van de 19e eeuw bepalend waren voor de ontwikkeling van ons
dorp Austerlitz. We fietsen in een rustig tempo met onderweg diverse ‘vertelmomenten’ bij historisch
interessante plaatsen.

Donderdag 7 juli: Zomerschool Gilde Zeist
• 10.00 uur ‘Austerlitz, geld, tijd en genot’ - Dorpshuis - € 7,50 p.p.
Lezing door Prof. Jos Bazelmans, sectorhoofd Kennis Erfgoed bij de Rijksdienst. De laatste jaren zijn in
binnen- en buitenland verschillende kampementen uit de vroegmoderne tijd door archeologen
onderzocht. In de lezing wordt aandacht besteed aan de kampementen van Austerlitz en Oirschot.
• 13.30 uur ‘Op de fiets door de Franse tijd’ - vertrek vanaf het Dorpshuis - € 5,- p.p.
We bezoeken plekjes die aan het begin van de 19e eeuw bepalend waren voor de ontwikkeling van ons
dorp Austerlitz. We fietsen in een rustig tempo met onderweg diverse ‘vertelmomenten’ bij historisch
interessante plaatsen.
Het complete programma van de Zomerschool Gilde Zeist, inclusief de aanmeldingsprocedure voor deze
twee dagdelen op donderdag 7 juli, staat in het programmaboekje. Dit programmaboekje ligt bij de
informatiebalie van het Gemeentehuis, maar is ook op de website van Gilde Zeist te downloaden
www.gildezeist.nl/zomerschool/.
Zondag 18 september - 14.00 uur: ‘Najaarswandeling over Landgoed Bornia-Heidestein’
Vertrek vanaf bushalte Dorpsplein - € 2,50 p.p. (niet toegankelijk voor honden)
Op de foto is het heidegebied rondom het meertje te zien. In dit natuur-, cultuurgebied is nog veel te zien
uit het begin van de vorige eeuw. Zoals de eerste golfbaan van Nederland, de overblijfselen van een
Chinees tempeltje en een heuse smalspoorlijn. We hopen niet alleen mooie heide te zien, maar wellicht ook
iets van de twee kudden schapen die hier grazen.
Zaterdag 22 oktober - 10.00 uur: ‘Op zoek naar paddenstoelen’ - Dorpshuis - € 4,- p.p.
Goed om deze datum nu alvast te noteren! We beginnen met een fotosessie over bijzondere paddenstoelen:
welke soorten vinden we in de buurt van Austerlitz en welke zijn giftig of eetbaar? Daarna starten we een
wandeling in de directe omgeving op zoek naar…, om vervolgens af te sluiten met een heerlijke kop echte
paddenstoelensoep in het Dorpshuis. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers, aanmelding is noodzakelijk: www.gildezeist.nl/events/austerlitz-op-zoek-naar-paddestoelen/.
De Austerlitzse Gildegidsen,

Hans van den Breul en Gerard Versteeg
_________________________________________________________________________
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Gelukkig is de gevreesde corona in het
voorjaar afgezwakt, waardoor wij het
sociale leven weer konden op-pakken
en het verenigingsleven weer tot bloei
is gekomen. Wij hopen dat deze trend
zich de komende tijd zal voortzetten,
zodat
wij
het
nieuwe
verenigingsseizoen met het nodige
enthousiasme kunnen gaan starten.
Dat geldt voor alle verenigingen in
Austerlitz, maar met name ook voor de
SV Austerlitz. Deze OMNI-vereniging
bestaat uit de secties voetbal, tennis,
padel, darts en klaverjas.
Omdat onze vereniging het in deze
tijd steeds moeilijker krijgt, doen wij
een beroep op u om lid te worden.

NU

Sectie Klaverjas
Elke donderdagavond, van eind augustus tot eind
mei, is onze wekelijkse klaverjasavond. De aanvang
is om 19.30 uur en we zijn meestal tussen 22.15
en 22.30 uur klaar met onze rondes. Er wordt
gespeeld in competitie verband, maar de nadruk ligt
met name ook op het sociale samenzijn en vooral
de gezelligheid.
Het is ons streven om voor het nieuwe seizoen
nieuwe leden erbij te krijgen, niet alleen de ouderen
onder ons, maar zeker óók de jongeren zijn van
harte welkom!
Tevens is het mogelijk om, in onderling overleg, met
2 of 3 personen onder één naam in te schrijven en
te spelen. Dat houdt in dat u dan 1x in de veertien
dagen of 1x in de drie weken komt kaarten.
Onderling kan er dus geschoven worden waardoor
u nog flexibeler bent.

20 t/m 26 juni Austerlitz Open Tennis/Padel
21 t/m 24 juni 50+ Tennistoernooi
2 juli

Kampement

1 september

Open Huis

3 september

Sportochtend voor kinderen

Het nieuwe seizoen begint op 25 augustus en we
hopen dan een paar nieuwe leden te mogen
verwelkomen. De eerste avond is een inloop avond,
er wordt dan nog niet voor de competitie gespeeld,
dus kom gerust een avondje mee kaarten om de
sfeer te proeven.
Sportcomplex: Oude Postweg 31
Voor informatie kunt u terecht bij:
0343 491 501
Astrid 06 4848 8947
mailnaar@svausterlitz.nl
Henk 06 2946 3927
www.svausterlitz.nl
Frans 06 2544 1925
_____________________________________________________________________________________________
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Op maandagmiddag is
het - zoals altijd gezellig in het Dorpshuis.
Aan een tafel bij het
raam wordt gehaakt,
gekleurd en met papier
gewerkt. Bovendien
schuiven mensen aan
om koffie, thee of fris
te drinken en een praatje
te maken.
Dat was altijd op de dinsdagochtend, maar de twee activiteiten zijn nu gebundeld op de maandagmiddag. Kleuren staat dus voor creatieve activiteiten en de koffie is natuurlijk ook een verzamelnaam.
En of je nu een kwartiertje blijft of de hele middag: Iedereen is welkom van13.30-16.00 uur.

In Dorpshuis Hart van Austerlitz

Ja, het gaat goed met de boeken in de Boekenkast in de hal van het Dorpshuis. Steeds meer
mensen weten de boeken én de puzzels te vinden. En ook is inmiddels wijd en zijd bekend dat we
heel blij zijn met nieuwe boeken. Het opruimen gaat nog steeds door, daardoor krijgen we steeds
weer nieuwe boeken in allerlei genres voor de Boekenkast. Voor eenieder is er wel iets te vinden.
Wat voor de boeken geldt, geldt ook voor puzzels: altijd welkom! Dank alvast aan alle gevers.
Verder is er niet veel nieuws te melden, alleen wel dat we de boeken en puzzels graag ontvangen
na een persoonlijk bericht. Het is belangrijk om geen tassen of dozen bij de kast in het Dorpshuis
achter te laten! We ontvangen graag de boeken bij ons thuis, bel ons dus eerst even om een
afspraak te maken. Dank voor de medewerking.

Joke van Ooik
0343 491 183

&

Marja Kuiper
0343 491 893 / 06 2316 2721

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

_____________________________________________________________________________________________
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COLOFON
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG
Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman
Marmontweg 45, 3711 BH
tel. 0343-755652
Secretaris – Margreet Muller
Waterlooweg 103, 3711 BD
Penningmeester – Jouke Numan
Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB
Chris de Bruijn
Hubertweg 31, 3711 CE
Hester Storsbergen
Waterlooweg 109, 3711 BD

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 automatische incasso geïnd, maar u kunt een gift
direct overmaken naar bankrekeningnummer
NL 82 INGB 0000 562 502 t.n.v. Vereniging
Austerlitz’ Belang.
Kijk voor informatie op: www.austerlitzbelang.nl
Problemen met de bezorging van De Prikkel?
Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl
of bel 06 1809 6433

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: 7 oktober 2022
verschijningsdatum rond 22 oktober

Lees De Prikkel digitaal en in kleur
op www.issuu.com (zoeken: Prikkel)

➔of download de gratis app ISSUU

Verdachte situatie of hulp nodig?

Spoedeisend?
Politie: 0900 8844 / Brandweer: 0900 0904
Bel 112
_________________________________________________________________________
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