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Ik kijk naar buiten en zie een prachtige vrieslucht boven de puinhoopjes van het gesloopte huis naast  

het Dorpshuis aan de Schoolweg. Met andere woorden het is eindelijk een beetje winter en vooral de 

realisatie van Hart van Austerlitz is begonnen! 

Na jarenlange voorbereidingen is het dan zover... Mede dankzij langdurige inzet en betrokkenheid van 

vele inwoners van Austerlitz is het nu onafwendbaar: ons nieuwe Dorpshart komt er eindelijk aan! 

Eerst nog de sloop van de school en het archeologisch onderzoek in het voorjaar en dan zou de bouw 

echt moeten gaan beginnen, we zijn benieuwd.  

Er zijn vele plannen rondom dit zo belangrijke project. Zo is Lokaal Austerlitz bezig met het daar te 

huisvesten museum, wordt er nagedacht over een kunstwerk en is Dorpshuis ‘t Trefpunt druk bezig met 

haar tijdelijke verhuizing voor de duur van de verbouwing die toch al gauw ruim 1,5 jaar in beslag zal 

nemen. Maar goed, zowel de sloop en nieuwbouw van het Hart van Austerlitz maar ook de bouw van de 

nieuwe wijk brengen onder andere extra verkeer met zich mee. Als Austerlitz’ Belang zijn we met de 

verkeerscommissie en de wethouder en ambtenaren in gesprek om het een en ander letterlijk in goede 

banen te leiden. We krijgen veel reacties en gelukkig ook suggesties die we goed kunnen gebruiken. 

De donkere decembermaand ligt achter ons. De ledlampjes Kerstboom was een mooi lichtpunt 

tegenover het verlichte Ouwekamp, Ons eetcafé. Ook daar mogen we toch wel een beetje trots op zijn. 

Ook hiervoor geldt, met betrokkenheid van veel Austerlitzsers is de donkere failliete plek weer tot leven 

geblazen en hoe! Mijn vrouw en ik eten er regelmatig en zelfs in dit stille toeristenseizoen is het er 

regelmatig zowel tijdens lunch- en dinertijd stampvol. Laten we hopen dat we de vele plannen die er ook 

met betrokkenheid van Austerlitz’ Belang, Dorpshuis ‘t Trefpunt, Ouwekamp, Ons Eetcafé BV en 

anderen worden gemaakt om die plek weer een bruisende plek te maken succesvol zullen blijven. 

Op 6 maart houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Graag vertellen we daar ook 

wat we in de aanloop naar ons lustrumjaar in 2020 allemaal nog in 2019 willen gaan doen. In ieder geval 

gaat het Kampement dat een aantal jaren afwezig is geweest na het succes van 2018 zeker door!  

Vanzelfsprekend worden de gebruikelijke activiteiten ook in 2019 weer aangeboden: Koningsdag, 

Palmpasen, een politiek café en de wandeltocht in het najaar.  

Met name dankzij vele vrijwilligers kunnen we dit leuke werk blijven doen.  

Gelukkig gaat het financieel goed met Austerlitz’ Belang. We hopen met de komst van nieuwe inwoners 

in de komende jaren ons ledental verder te versterken en niet alleen voor de ouderen maar ook voor de 

jongeren in Austerlitz activiteiten te ontwikkelen. Als er suggesties zijn? Graag… geef ze aan ons door! 

Tenslotte 

Een belangrijke taak voor Austerlitz’ Belang is het leveren van een bijdrage aan het behoud van de 

leefbaarheid van ons mooie dorp. Het is fijn wanneer jullie ons zaken melden die daar betrekking op 

hebben. Zo zijn we met de gemeente Zeist over een groot aantal onderwerpen in gesprek die daar mee 

te maken hebben. Ik noem er maar een paar: de nieuwe zendmast, de rotonde nabij de KNVB, het 

fietspad aan de Traayweg, de verkeersontsluiting en -veiligheid in en rond Austerlitz, de plannen van de 

Kynologenclub Zeist voor hondentraining bij de sportvelden en ga zo maar door. We zijn in contact met 

de gemeente hierover. Blijf ons voeden want daar zijn we voor! 

Tot zover mijn bijdrage. Graag zien we jullie bij de Algemene Ledenvergadering of bij een van de vele 

activiteiten in Austerlitz. Maak er een mooi en onvergetelijk jaar van! 

 

Charles Laurey, voorzitter 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Beste allemaal, 

Wat was het leuk op de Kerst-doe-markt op 16 december in de Hoeksteen!  
Wat fijn dat u/jij er was om deze middag zo gezellig en succesvol te laten verlopen! 
 
Sinds de lichtjestochten in 2013 en 2014 georganiseerd door de Pirapoleon, De Hoeksteen  
en de Meisjesclub, bleef er bij het stichtingsbestuur van de Meisjesclub een wens bestaan  
om met kerst iets leuks te organiseren in ons dorp. Maar ja, zou daar wel animo voor zijn?  
Willen mensen helpen? Willen mensen komen?  
 
 
Er bleven twijfels totdat Bob deze 
zomer met het idee kwam voor een 
kerst-doe-markt, voor jong en oud.  
 
Dit idee werd door iedereen 
enthousiast ontvangen.  
We gaan het gewoon proberen!  
 
 

 
 
 
Knutsels werden bedacht, materiaal 
werd besteld en mensen werden 
benaderd om de activiteiten te 
begeleiden en iets lekkers te bakken.  
Er werd enthousiast gereageerd.  

 

 

KERST-DOE-MARKT 
 

16 december 2018 
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Op zondag 16 december zag de Hoeksteen er prachtig uit met tafels met vrijwilligers,  
knutselmateriaal en een schitterende kerstboom in de hoek van de kerk. Mensen waren druk 
met koffie, thee en koek en de sfeer was direct gezellig.  
Knutsels die gedaan konden worden waren onder andere koek versieren, kerstengel maken, 
kerstballen versieren met foamklei en kerststukjes maken. Het enige wat mis kon gaan was het 
gebrek aan bezoekers, maar dat kwam gelukkig helemaal goed.  
De kerst-doe-markt is goed bezocht en we hebben veel leuke reacties gehad!  
 
Ook via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die mee heeft geholpen om deze 
middag tot een echte gezellige kerstactiviteit te maken in ons dorp. Alle vrijwilligers hartelijk 
dank voor het enthousiasme en de aanwezigheid! De Hoeksteen, Stichting Austerlitz Samen,  
Slagerij Noordam en Cees van Dijk hartelijk dank voor alle inzet en bijdrages!  
Wat ons betreft is dit initiatief voor herhaling vatbaar!  
 
Was je erbij op 16 december en heb 
je tips of suggesties voor ons? Of 
vond je het zo leuk dat je ons bij de 
volgende kerst-doe-markt wilt helpen 
met organiseren?  
Stuur dan een mailtje naar 
meisjesclubausterlitz@gmail.com. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Bob Rueck, Jose de Griek, Carien Moeijes en Heidi van de kuil 
 

mailto:meisjesclubausterlitz@gmail.com


_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Stel uw vraag tijdens het wijkspreekuur aan een van de medewerkers. 

Zij hebben kennis en ervaring op het gebied van wonen, veiligheid, leefbaarheid, welzijn, zorg 

en jeugdhulp. 

 

Voor al uw vragen op het gebied van: 

Veiligheid & leefbaarheid 

Bijvoorbeeld over buurtpreventie, het opzetten van een WhatsApp-groep 

of als u een goed idee heeft voor de wijk. 

Zorg & Ondersteuning 

Bijvoorbeeld als u zelfstandig wilt blijven wonen en daarbij wat hulp nodig heeft, 

in een onveilige thuissituatie verkeert, problemen heeft met de financiële administratie, 

of als u zich eenzaam voelt. 

Opvoeden & opgroeien van uw kind 

Bijvoorbeeld over borstvoeding, het stellen van grenzen, zakgeld, pesten, 

het persoonsgebonden budget of als het (thuis) niet goed gaat met uw kind. 

Elke Woensdag 11:00 – 12:00 uur, Binnenbos, Hoog Kanje 186 

⚫ Telefoon 14030   ⚫ E-mail zeist@zeist.nl 
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Bij het CJG kun je vragen stellen over opvoeden, opgroeien en 
jeugdhulp. Het CJG biedt hulp, informatie en advies bij alle 
vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen/jongeren van 
0-23 jaar. Ze bieden kinderen/jongeren en gezinnen 
ondersteuning bij onder meer opvallend gedrag, pesten/gepest 
worden, onzekerheid/faalangst, problemen thuis, sociale 
contacten, school, voorzieningen als je een beperking hebt, 
werken en dagbesteding, identiteit, verslaving, financiële 
problemen, huisvesting etc. Ze bieden ook ondersteuning bij/na 
contact van kinderen/jongeren met politie of justitie. 
Als je als ouder vragen hebt over je kind, over de opvoeding, of 
omdat je in scheiding ligt, schroom dan niet om contact op te 
nemen met het CJG. Je kunt ook anoniem contact opnemen en 
een vraag stellen. Alle hulp en advies van het CJG is gratis.  

Expertise 

In het CJG werken ambulante begeleiders, out-reachend 
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, 
gedragswetenschappers, gezinsbegeleiders, opvoed- en 
opgroeiconsulenten. Dit team werkt samen en benut elkaars 
expertise.  

Austerlitz Zorgt  
Austerlitz is een zorgzaam dorp. Vanuit de gedachte dat iedereen hier zo lang mogelijk moet kunnen 
blijven wonen en dat iedereen terecht moet kunnen met zijn vragen over zorg onderhouden Austerlitz 
Zorgt en CJG actief contact zodat we elkaar snel weten te vinden als er vragen leven.  
Jarine de Voogd is de vaste contactpersoon vanuit 
het CJG voor Austerlitz.  
Marieke Palm is de vaste contactpersoon voor de 
school in Austerlitz vanuit het CJG.  
Voor vragen kun je het CJG bellen, 030-8200227 
en naar Jarine of Marieke vragen.  
Maar in geval van twijfel kun je ook overleggen met 
onze dorpsondersteuner Marianne Veenema. 
Marianne houdt telefonisch spreekuur maandag tot 
en met vrijdag 12.30-13.30 uur. Op afspraak komt 
ze bij u langs. Telefoon 06 30610451  
of e-mail: dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl. 
   
Kijk vooral op de website van het CJG 
www.cjgzeist.nl  
 

Hieronder een paar voorbeelden van het aanbod:  
 
➢ Screenend onderzoek naar o.a. intelligentie en ontwikkeling  
➢ Psycho-educatie en opvoedingsondersteuning bij kindgebonden  

problematiek (ADHD, ADD, autisme, LVB, NAH) 
➢ Begeleiding en eventueel bemiddeling bij scheiding 
➢ De weerbaarheidstraining Rots & Water 
➢ Kies training (voor kinderen van gescheiden ouders) 
➢ Sociale vaardigheidstraining (Sova) 
➢ Begeleiding bij zorgen over het hele jonge kind (puzzelkind) 
➢ Spreekuren in alle wijken van Zeist 
 

CJG 

Inlooppunt Zeist-West 

De Koppeling 

De Clomp 1904 

3704 KS Zeist 

 

mailto:dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl
http://www.cjgzeist.nl/


_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Terugblik op het najaar van 2018 

Vorige keer in de Prikkel berichten wij jullie over de concerten in het najaar van 2018 van Cantiamo. 

 

Het eerste concert in oktober vond plaats in 

zorgcentrum de Looborch te Zeist waar we 

warm onthaald werden. Bewoners en 

belangstellenden genoten van een gevarieerd 

concertprogramma en samen met bewoners en 

belangstellenden zongen we als laatste 

gezamenlijk het “Dona Nobis Pacem”. Voor de 

innerlijke mens was na het concert goed 

gezorgd en konden we allemaal genieten van 

Bram’s pannenkoeken uit Austerlitz die zijn 

bakbrommer hiervoor meegenomen had.  

Kort daarna bezochten we op een vroege 

zaterdagmorgen in november Verpleeghotel 

Bovenwegen. Ook hier weer enthousiasme bij 

de toehoorders. 

Het besloten concert bij Monuta in Zeist was 

gedeeltelijk de generale repetitie voor het 

kerstconcert, maar ook extra bijzonder omdat 

harpiste Lisa Kurstjens ons begeleidde bij 

enkele muziek stukken.   

 

Bij alle concerten waren veel koorleden 

aanwezig en uiteraard onze vaste dirigent Arie 

Perk en pianiste Barbera Sinte Maartensdijk. 

Op 22 december 2018 was ons jaarlijkse 

kerstconcert. Rondom de kerst zijn er veel 

concerten te bezoeken in onze regio.  

Dit jaar was ons kerstconcert extra bijzonder; 

naast kerstliederen door Cantiamo gezongen en 

samenzang met de aanwezigen, werd door 

7 talentvolle kinderen de kinder kerst musical: 

“Vadertje Panov” van Lev Tolstoj opgevoerd.  

De kinderen hebben uren geoefend onder 

leiding van o.a. twee van onze koorleden. 

Vadertje Panov, de straatvegertjes, de engeltjes 

en een jonge vrouw met haar baby vulden met 

hun zuivere kinderstemmen de Oosterkerk in 

Zeist en ontroerden daarmee de aanwezigen.  

Het concert werd afgesloten met de samenzang  

“Ere zij God”. 
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2019  

Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan en 

op onze eerste repetitie avond was eerst de 

traditionele nieuwjaarsborrel en heerlijk samen 

met elkaar eten. De magen gevuld en kelen 

gesmeerd maken we ons op voor 2019. 

 

Uitvoeringen en evenementen 
De komende maanden wordt er gerepeteerd 

voor de uitvoering van “de Crucifixion” van 

John Stainer. Op 13 april 2019 wordt in de 

Maartenskerk te Doorn dit passie concert ten 

gehore gebracht. De voorbereidingen zijn in 

volle gang en naast Cantiamo zullen ook tenor 

Mitch Raemakers en bariton Bas Kuijlenburg 

meerdere muziekstukken uitvoeren als solist, 

maar ook in een duet. We hopen veel mensen 

te mogen verwelkomen.  

Hou de uitnodiging in de gaten op de website: 

www.cantiamo-austerlitz.nl. 

 

Ledenstop  
In de vorige Prikkel werd een oproep geplaatst voor nieuwe koorleden. We zijn blij dat we 

in het nieuwe jaar veel nieuwe koorleden kunnen verwelkomen. Sommigen zingen alleen 

mee tot en met de Crucifixion, andere hebben aangegeven lid te willen worden. Met de 

komst van deze nieuwe koorleden hebben we nu een ledenstop voor alle stempartijen.   

Namens Cantiamo goede winterdagen gewenst  

en bij het lengen van de dagen een mooi voorjaar.  
Petra Kentie 

Lid PR commissie 
 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
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Begraafplaats Austerlitz 

 

 

 

 

 

 

U bent vast wel eens langs de begraafplaats gekomen, gelegen aan Oude Postweg 80. 

Misschien hebt u eroverheen gelopen of ligt er een dierbare van u. 

Toch merk ik regelmatig dat er onduidelijkheid is over de begraafplaats.  

Dat probeer ik in dit stukje duidelijker te maken. 

 

Begraafplaats Austerlitz  

De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” maar bestemd 

voor ALLE INWONERS van Austerlitz. Oud-inwoners van Austerlitz en eventuele anderen 

kunnen toestemming krijgen om op de begraafplaats begraven te worden. 

 

  

Onze 

begraafplaats 

is klein en ligt 

midden in het 

bos. Dat maakt 

deze plek zo 

uniek. De rust en 

eenvoud treffen 

je op het moment 

dat je het hek 

doorkomt. 
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Urnentuin 

Er wordt tegenwoordig veel gekozen voor cremeren. Daar is op de begraafplaats ook ruimte 

voor. Er is namelijk een urnentuin. Hierin bevinden zich keldertjes, waarin twee urnen geplaatst 

kunnen worden. Begin 2018 is de urnentuin uitgebreid met 25 keldertjes omdat er de laatste 

jaren veel vraag naar is. Bijna alle keldertjes waren al bezet. 

 

Op de site www.hoeksteen-austerlitz.nl onder het kopje gemeente vindt u de begraafplaats. 

Hier kunt u terecht voor het reglement, de tarieven en nog meer. 

Het e-mailadres van de begraafplaats is begraafplaats@hoeksteen-austerlitz.nl.  

Voor verdere vragen verwijs ik u naar dit e-mailadres. 

 

Vrijwilligers 

Een groep vrijwilligers komt eens in de drie weken bij elkaar op de begraafplaats om er te 

werken. Dat is gedurende twee uur op de maandagmorgen of op de dinsdagavond.  

Het is mooi werk maar ook fijn om met elkaar op die manier te zorgen dat de begraafplaats er 

netjes uitziet (en het is gezellig met elkaar). U bent ook heel erg welkom om u aan te sluiten. 

Vrijwilligers zijn erg hard nodig, vooral omdat er enkele vrijwilligers zijn die slecht ter been 

worden. 

 

Hopelijk nodigt dit stukje u uit om eens een bezoek te brengen aan de begraafplaats. 

 

                                                                      

  

Hartelijke groet, 

Anja Selderijk 

Beheerder Begraafplaats 

Austerlitz 

 

Giften 

Vrijwillige bijdragen voor het onderhoud zijn 

welkom op banknr. NL 51 TRIO 0254 6400 28  

t.n.v. Begraafplaats Austerlitz o.v.v. Onderhoud. 

 

                        

                        RSIN-nr. 824127134 

http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/
mailto:begraafplaats@hoeksteen-austerlitz.nl
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Alle medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van Stichting Dorpshuis Austerlitz wensen u en de 
uwen een goed, veilig, inspirerend en gezond 2019. We zien er naar uit u regelmatig te ontmoeten 
in wat een bijzonder spannend en inspirerend jaar gaat worden.  
 

Verhuizing  
Binnenkort vindt de tijdelijke verhuizing voor 
gebruikers en verenigingen plaats. We kunnen 
gebruik maken van verschillende locaties. Het 
voormalig R.K. kerkgebouw is omgedoopt tot 
‘Dorpshuis locatie ’t Lokaal’ en inmiddels in 
gebruik. Naar wij als bestuur hebben gehoord tot 
volle tevredenheid van de gebruikers. Erica en 
Cantiamo gaan hier hun activiteiten ontplooien.  
Kapsalon Suuz, Slimgym en de fysiotherapeut 
Marianne Veenema en haar collega gaan 
werken in de voormalige woning naast locatie 
’t Lokaal aan het Dorpsplein. 
De tweede locatie waar we ruimte gaan huren is 
bij Ouwekamp, Ons Eetcafé. U begrijpt het al, 
de naam wordt ‘Dorpshuis Locatie 
Ouwekamp’ en de derde plek binnen het dorp 
wordt ‘Dorpshuis Locatie de Hoeksteen’.  
Voor enkele verenigingen en dansgroepen 
moesten we uitwijken naar Zeist.  
Alle verenigingen zijn op de hoogte op welke 
tijdelijke plek ze terecht kunnen. 
 

Mensenwerk  

De hele operatie vraagt veel overleg met allerlei 
partijen. De medewerking van de gemeente 
Zeist om iedereen onder dak te brengen is erg 
prettig. Onze beheerders Adri en Jantine staat 
heel wat veranderingen te wachten en samen 
met het bestuur bereiden zij zich goed voor op 
wat gaat komen.  
In overleg met de gebruikers zal de verhuizing 
voor 1 april rond zijn. 
We zijn samen met de twee andere 
opdrachtgevers Stichting Woongoed en 
Wereldkidz in gesprek met een aannemer. Dat 
is voor ons als Dorpshuis een spannend traject. 

Een aannemer vinden is één ding, maar met 
elkaar eruit komen over de prijs is een tweede. 
Op dit moment vinden de onderhandelingen 
plaats. Als we daar uit zijn moet er nog veel 
geregeld worden en komt er een Plan van 
Aanpak.  
U begrijpt dat ik daar niet op vooruit kan lopen. 
We zullen daarover als eerste onze 
bestuursraad informeren. 
 

Betrokken bewoners 
We hebben hulp gekregen van Carol Dohmen 
voor de externe communicatie en het mede 
verzorgen van een goede PR. Frans Emmink 
gaat het proces van sloop, bouw, verbouw op 
foto’s vastleggen.  
Het besturen van het Dorpshuis is echt een 
mooie vrijwilligers klus. Ik ben er trots op dat we 
als bestuur een fijn, goed samenwerkend team 
zijn samen met de beheerders Adri en Jantine.  
 

Blijven dromen 
Dit jaar zal er veel tijd en energie gaan zitten in 
het in goede banen leiden van de gedeeltelijke 
sloop, verbouw en de nieuwbouw voor het Hart 
van Austerlitz. Daarbij zullen wij goed in overleg 
moeten blijven met onze gebruikers die dan op 
verschillende locaties gehuisvest zijn. Dat geeft 
een nieuwe dynamiek en andere vormen van 
samenwerken, waar ik alle vertrouwen in heb.  
Naast al dat zakelijke werk blijven we als 
bestuur ook dromen. Eén van die dromen is een 
boek te maken met verhalen en foto’s over het 
project Hart van Austerlitz. Zoals u weet kunnen 
we ook dromen realiseren, wellicht kan ik u hier 
in een volgende Prikkel al meer over vertellen.

 

  
Door Lia van Dijk, 

voorzitter SDA 
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Jan Cremer woont sinds 1972 in Austerlitz. Hij en zijn vrouw Anneke woonden in de wijk Zuilen 

in Utrecht en reden door de regio op zoek naar een ander huis. Gelukkig kwamen ze ook door 

Austerlitz en kochten ze De Beaufortweg 16. Jan en Anneke hebben elkaar ontmoet tijdens een 

jongerenreis in Noorwegen. Dit jaar zijn zij 50 jaar getrouwd! Inmiddels wonen zij al vele jaren 

op nummer 5, want daar zat een garage én kantoorruimte bij want dat was handig voor Jan zijn 

baan. 

Jan is een actieve 75-jarige die al op 18-jarige leeftijd zijn eerste penningmeester functie 

bekleedde bij een atletiekvereniging in Utrecht. Hij is Federatie Belastingadviseur van beroep, 

cijfers zitten in zijn bloed. Hij is al een tijdje met pensioen maar is nog steeds actief bezig met 

diverse (financiële) zaken. 

In Austerlitz was zijn eerste vrijwilligersklus penningmeester van de Peuterspeelzaal, die was 

net opgericht. Zijn vrouw Anneke was medeoprichtster en tevens voorzitter.  

Toen het Dorpshuis net een jaar open was nam hij het penningmeesterschap over van de heer 

B. Wagenaar. Voor Austerlitzsers die al langer in ons dorp wonen is dat een bekende naam. De 

heer Wagenaar was jarenlang de man achter de balie bij de Raiffeisen-/Rabobank gevestigd in 

ons dorp. 

Ook is Jan een jaar of 20 scheidsrechter geweest bij SV Austerlitz en is hij zo de sport-

vereniging ingerold. Hij werd voor een aantal jaar Jeugdsecretaris, zowaar eens géén 

penningmeester!  

In de jaren 80 werd hij benoemd tot voorzitter van de sectie Tennis. Het toenmalige bestuur zat 

een beetje vast, er moesten nieuwe tennisbanen komen, maar dat lukte maar niet. Jan heeft dat 

samen met de andere bestuursleden toch binnen drie jaar voor elkaar gekregen en zwaaide af 

als bestuurder.  

Ook voor het Beauforthuis is hij al vele jaren actief. Waar nodig heeft Jan altijd de helpende 

hand geboden, hij is een zeer betrokken Austerlitzser. 

Een aantal jaren geleden werd hij weer even tijdelijk de penningmeester van het Dorpshuis, zij 

zaten nogal onverwachts zonder. Nog steeds verleend hij indien nodig financiële ondersteuning 

aan het Dorpshuis, maar hij is geen bestuurslid meer.  

Op mijn vraag of hij ook iets te maken heeft gehad met Austerlitz Zorgt, vertelt hij dat hij niet 

betrokken is geweest bij de oprichting maar dat hij wel vanaf de start de eerste 2 jaar samen 

met Anneke het secretariaat heeft gedaan. Er waren heel wat aanmeldingen te verwerken. 

 Lees verder op de volgende bladzijde… 
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Maar Jan Cremer is wél medeoprichter van WoonStichting Nu Voor Straks. Zo’n jaar of drie gleden had 

hij samen met Lia van Dijk (Austerlitz Zorgt) bedacht dat het handig zou zijn als er een aantal van de te 

bouwen woningen in het Hart van Austerlitz onder beheer van ‘Austerlitz’ zouden komen. Dan kunnen 

ouderen die nu het dorp uit moeten omdat zij meer zorg nodig hebben tóch in het dorp blijven wonen.  

Hij is met Lia naar de woningcorporatie Woongoed Zeist gegaan en daar hebben ze het idee 

voorgelegd. De woningcorporatie was welwillend en kon het financieel regelen. Nadat bekend werd dat 

ook het terrein van Dijkhorst gekocht was door de Gemeente is er meteen overleg met de Gemeente 

gevoerd. Op 14 maart 2017 is de WoonStichting Nu Voor Straks opgericht, Jan is de secretaris.  

De Gemeente heeft recht op een 1e hypotheek en de Triodos Bank financiert dat door middel van 

garantie van de Gemeente. 

Veel dank gaat uit naar Austerlitzser Arjen Boer, advocaat. Hij heeft veel werk verzet bij het opstellen 

van de contracten met de Gemeente en de Triodos Bank. 

Nu Voor Straks gaat van de Gemeente 8 woningen aankopen, deze worden gebouwd aan de weg die 

rechts naast het Dorpshuis komt, in het verlengde van de Wellingtonweg. Op de website van Lokaal 

Austerlitz lezen we dat deze nieuwe straat ook Wellingtonweg gaat heten. 

De 8 woningen hebben meteen een primeur, het zijn de eerste woningen die met  

‘0 op de meter’ in Austerlitz gebouwd worden. Energieneutraal zonder gasaansluiting 

en met zonnepanelen. Jan hoopt dat de naastgelegen 7 starterswoningen van 

Woongoed ook energieneutraal gebouwd gaan worden. 

De woningen van Nu Voor Straks worden als zorgbestendig gebouwd, dus met extra 

brede deuren, geen drempels en andere gemakken voor mensen die zorg nodig 

hebben. De zorg voor de bewoners wordt vervolgens bij Austerlitz Zorgt ingekocht.  

Niet iedereen kan straks één van de 8 woningen huren, de stichting heeft zelf geen grip op de toewijzing 

van de bewoners. Er is een onafhankelijke commissie die de toewijzingen gaat beheren. De eisen zijn 

samen met de Gemeente en Woongoed opgesteld en onderdeel van de garantiestelling. 
 

1. Personen met binding aan Austerlitz: 

a. Met een CIZ indicatie: Wet langdurige zorg (Wlz). 

b. Met een indicatie voor ‘verpleging in de wijk’ volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw), 

indicatie door wijkverpleegkundige/zorgcoördinator of met een indicatie voor 

ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), indicatie door 

dorpsondersteuner, gefiatteerd door de Gemeente. 

c. Zonder zorgvraag maar met een minimale leeftijd van 65 jaar, in leeftijdsklassen van 

5 jaar. 

2. Personen met binding aan Zeist met indicaties zoals hierboven beschreven bij a., b. en c. maar 

ook met binding aan Austerlitz. 

3. Daarna komen mensen aan bod die niet aan de randvoorwaarden voldoen, voor te stellen door 

de Gemeente. Hierbij worden dezelfde voorrangsregels gebruikt met betrekking tot zorgbehoefte 

en leeftijd. 

4. Vervolgens komen mensen aan bod die feitelijk niet tot de doelgroep behoren. Deze categorieën 

worden toegevoegd om leegstand te voorkomen: 

a. Overige inwoners van Austerlitz. 

b. Overige woningzoekenden van elders. 

De toewijzingscriteria zijn: 

 

8 woningen:  

85m² Woonoppervlak 

Energieneutraal  

én Zorgbestendig! 

Vervolg van het gesprek met Jan Cremer 
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Jan vertelt dat met de aankoop van de 8 woningen een bedrag van € 1,89 miljoen gemoeid is. De 

Triodos Bank financiert het grootste deel daarvan en de gemeente Zeist staat voor deze lening garant. 

De provincie Utrecht ondersteunt dit project door middel van de financiering van de aanloopkosten en 

energie technische aanpassingen van de woningen.  

Om dit project tot een succes te brengen moet Austerlitz zelf nog € 545.000,- bij elkaar brengen.  

Op 3 augustus 2018 is daarom crowdfunding Stichting De Sleutel opgericht.  

Deze verstrekt een 2e hypotheek aan WoonStichting Nu Voor Straks. 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond 30 januari 2019 

Bestuur en Raad van Toezicht van de WoonStichting Nu Voor Straks hebben een informatieavond 

georganiseerd over deze maatschappelijke investering. Dorpsbewoners en anderen zijn inmiddels 

gevraagd om minimaal € 5.000,- voor 10 jaar te investeren. Zij ontvangen jaarlijks 3% rente! 

Er zijn al diverse aanmeldingen en er is al een substantieel bedrag ingeschreven. Jan twijfelt er niet aan 

of het gaat lukken, hij heeft zo zijn connecties. Mensen persoonlijk aanspreken werkt ook altijd beter dan 

alleen per post aanschrijven. 

Goed om te weten is dat de ANBI status voor De Sleutel aangevraagd is, dat levert de investeerder ook 

nog belastingvoordeel op. Naast investeren uit ‘gemeenschapszin’ houdt men er uiteindelijk zelf ook geld 

aan over. Het betekent niet dat een investeerder automatisch voorrang heeft om één van de woningen te 

gaan bewonen, de toewijzing staat absoluut los hiervan! 

Mocht u nou niet naar de informatieavond zijn geweest maar wel belangstelling hebben voor deze 

investering dan kunt u contact opnemen met Jan Cremer of Carl Timmermans. Er is een mooie 

prospectus beschikbaar waar u alle informatie uit kunt halen, maar zij staan u ook graag te woord. 

Wat is het fijn om met zo’n inspirerende en actieve dorpsgenoot te praten en wat fantastisch dat er meer 

betrokken mensen zoals Jan in ons mooie dorp wonen! Dat is nou echt het dorpsgevoel waar ik van hou. 

  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Jan Cremer: 06-27034103 / aj.cremer@gmail.com 

Carl Timmermans: 06-55891036 / carl.timmermans@austerlitzzorgt.nl  

Investeer uit solidariteit 

minimaal € 5000,- voor 10 jaar 

en houd er geld aan over! 

Ontvang 10 jaar lang 3% rente. 

mailto:aj.cremer@gmail.com
mailto:carl.timmermans@austerlitzzorgt.nl
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Het Gilde Zeist heeft voor dit jaar weer een aantrekkelijk programma samengesteld. De folder met het 

totale aanbod voor Zeist en omstreken wordt op dit moment gedrukt en Hans en Gerard, de twee gidsen 

uit Austerlitz staan klaar om u rond te leiden. Interessant voor de (nieuwe) inwoners van Austerlitz om 

wandelend en fietsend de eigen omgeving beter te leren kennen.  

De activiteiten duren ongeveer twee uur. Regelmatig zijn er zgn. vertelmomenten. 

 

 

 

op zondag 26 mei 

Vanwege de grote belangstelling bij de 

Winterwandeling dit jaar, laten de Gildegidsen u 

dit keer kennismaken met dit landgoed in 

voorjaarstooi. Aandacht voor de flora, de fauna 

maar ook de historie van dit unieke bos-, 

heidegebied.  

Vertrek om 10.00 uur van het Dorpsplein 

(bushalte). Kosten € 2,50. 

 

 

op zondag 2 juni 

Op de fiets bezoek je de drie boswachterijen 

rondom Austerlitz. Aandacht voor de vorming 

van stuifduinen, de nieuwe mountainbikepaden, 

rigoureuze houtkap maar ook nieuwe beplanting 

in de bossen. Bijzondere vogels komen op 

bepaalde plekken weer terug. Misschien 

onderweg een ontmoeting met een kudde 

schapen, wie weet!  

Vertrek om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein 

(bushalte). Kosten € 2,50. 

 

 

  

op zondag 29 september 

Wat heeft Austerlitz toch een rijke historie! 

Generaal Marmont, hij was amper 29 jaar, 

leidde in 1804 in deze omgeving een grote 

legermacht van 18.000 soldaten. Zij sliepen op 

de Kamperlinie in tenten en oefenden in het 

weekend op de Leusderheide. Bekende en 

onbekende plekjes worden op de fiets bezocht. 

‘Dat heb ik nooit geweten’ is een veelgehoorde 

opmerking van oud-deelnemers. 

Vertrek om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein 

(bushalte). Kosten € 2,50. 

 

Winterwandelingen 2019 – 2020 

Ook tijdens de komende winter zal Het Gilde  

op de eerste zondag van de maand (vanaf 

december) weer de winterwandelingen 

aanbieden. In de volgende Prikkel meer 

informatie hierover. 

Verjaardag of jubileum vieren? 

We kunnen een fietstocht of wandeling  

'op aanvraag' verzorgen. Kijk op 

www.gildezeist.nl bij Rondleidingen op 

aanvraag. De kosten bedragen € 2,50 p.p. 

Hans van den Breul  & 

 

Winterwandelingen 2019 – 2020 

Ook tijdens de komende winter zal Het Gilde  

op de eerste zondag van de maand (vanaf 

december) weer de winterwandelingen 

aanbieden. In de volgende Prikkel meer 

informatie hierover. 

Verjaardag of jubileum vieren? 

We kunnen een fietstocht of wandeling  

'op aanvraag' verzorgen. Kijk op 

www.gildezeist.nl bij Rondleidingen op 

aanvraag. De kosten bedragen € 2,50 p.p. 

 Kijk in de Activiteiten Agenda 

voor de Wandelingen van 

3  februari en 3 maart! Gerard Versteeg 

 

http://www.gildezeist.nl/
http://www.gildezeist.nl/
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Voel jij je uitgeput, met weinig energie, een beetje gestrest? Of heb je last van de winter blues? 

Kom bij de energiewandeling!  

We maken een wandeling in de mooie bossen van Austerlitz en we doen een aantal 

eenvoudige ‘Qi gong’ oefeningen met rustige bewegingen waarbij we onze levensenergie 

wakker maken. Je leert ontspannen, je verbindt jezelf met de natuur en jezelf en de energie 

gaat stromen. We wandelen in een langzaam tempo en de bewegingen zijn makkelijk te leren.  

Iedereen kan meedoen!   

 

Zaterdag 23 februari  &  Woensdag 20 maart 

Programma:  

13.00 uur Ontvangst op Waterlooweg (boskant) tegenover huisnummers 33-37.  

13.05 uur  Start wandeling. De simpele oefeningen doen we terwijl we door het bos lopen 

(ongeveer 3,0 km).  

14.00 uur Terug bij vertrek punt op Waterlooweg.  

Kosten:  

Gratis (als er genoeg interesse is, kunnen we proberen een cursus te organiseren). 

Docent:  

Alessia Ortolani is een Qi gong instructor, gecertificeerd bij Long White Cloud Qigong, met  

meer dan 350 uur ervaring. Qi gong is een onderdeel van de Chinese bewegingsleer, die men 

zich aanleert om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te verbeteren. 

 

Meld je aan bij: oalessia@yahoo.com 
Alessia Ortolani 
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http://www.postcode.nl/
http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Bericht van De Paashaas 
 

Het is nu wel heel erg koud buiten, 
maar ik zit lekker in mijn beschutte 
plekje. Oh, heerlijk straks weer voorjaar, 
met frisse vrolijke bloemen in allerlei 
kleuren en kleine blaadjes in helder 
groen. Ik droom al over eieren verven 
en eieren verstoppen. 
In mijn paashazenagenda staat dat ik 
ook weer in Austerlitz eieren ga 
verstoppen, leuk, leuk, leuk! 
In Austerlitz is het altijd zo leuk om 
eieren te verstoppen, want als ik klaar 
ben met verstoppen vind ik het zo 
gezellig om met alle kinderen met hun 
mooie Palmpaasstokken, begeleid door 
vrolijke muziek, naar de verstopplek te 
gaan.  
Jullie kunnen heel erg goed zoeken! 
 
Dus graag tot ziens op 13 april op  
het Dorpsplein.  
Ik stuur nog een berichtje hoe laat 
het precies begint.  

De Paashaas 
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Je kunt geen krant opslaan of het gaat wel over energie. Of het nu gaat om de aardbevingsschade in 

Groningen of het koopkrachtplaatje voor de Nederlander in 2019: energie speelt een rol. Gas en 

elektriciteit worden steeds duurder en op termijn is er geen gas meer.  

We moeten anders omgaan met energie om de opwarming van de aarde tegen te gaan.  

 

Als je toch iets vervangen moet…. 

Nu hoeven we vandaag of morgen nog niet van het gas af, maar als je toch iets moet vervangen, denk 

dan eens goed na of er duurzamere alternatieven zijn. Moet je een andere auto, is een elektrische auto 

dan een goed alternatief? Moet je een nieuwe CV ketel, is dan een warmtepomp of een hybride 

warmtepomp (die neemt een deel van het werk van een CV ketel over) niet een betere investering?  

Moet je een wasmachine vervangen of een koelkast, kies dan voor een apparaat met een A+++-label.  

En misschien moet je soms ook een oud apparaat vervangen voordat die stuk gaat. De apparaten van 

tegenwoordig zijn vele malen zuiniger dan die van tien of twintig jaar geleden. Zo kun je behoorlijk 

besparen. En vergeet niet de gloeilampen door Ledverlichting te vervangen. Besparen op gas doe je 

vooral door te isoleren: te beginnen met de spouwmuren, daarna de vloer en het dak. En neem vooral 

ook dubbel of driedubbel glas als je een ruit moet vervangen of toch gaat verbouwen. 

 

Door ander gedrag kun je ook besparen 

Naast de aanschaf van apparaten die minder stroom vragen en isoleren kun je ook besparen door je 

gedrag aan te passen: doe eens een lamp minder aan, laat apparaten niet op de stand-by-knop staan en 

zorg dat je de wasmachine alleen met een volle trommel draait. Zet de verwarming ’s nachts en als je 

weggaat laag, dat scheelt echt. Twijfel je aan het verbruik van een apparaat, dan kun je het verbruik 

eenvoudig meten. Austerlitz Duurzaam heeft een apparaatje dat aangeeft hoeveel elektriciteit een 

apparaat verbruikt. Laat even weten als je van dat apparaatje gebruik wilt maken.  

Een mailtje naar secretariaat@austerlitzduurzaam.nl is voldoende. 

 

mailto:secretariaat@austerlitzduurzaam.nl
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In voor een keukentafelgesprek? 

Wilt u eens in gesprek met een van onze werkgroepleden? Dan kan dat ook. Een van ons schuift graag 

een keer aan om samen met u na te gaan wat u nog zou kunnen doen. Dit is een kosteloos en 

vrijblijvend gesprek. Meld je aan via secretariaat@austerlitzduurzaam.nl. 

Wilt u een professioneel adviseur, dan kunt u via Mijn Groene Huis (www.mijngroenehuis.nu) een 

verzoek doen. Onafhankelijk energieadviseur Henk Sikma komt dan bij u langs en geeft u advies en 

antwoord op uw vragen. Zo’n bezoek kost 100 euro, maar u betaalt slechts 50 euro. De andere 50 euro 

betaalt de gemeente Zeist.  

 

Op 6 februari is er weer een Repair Café 

Na de kerstvakantie starten we in februari weer met het 

Repair Café op de eerste woensdagmiddag van de 

maand in het Dorpshuis.  

Iedereen is tussen 14.00 en 16.00 uur van harte 

welkom met kapotte spullen die mogelijk door onze 

vrijwilligers kunnen worden gemaakt.  

 

U krijgt een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage 

stellen we zeer op prijs 

 

Plannen 

Alle gemeentes moeten voor 2020 zogeheten warmteplannen maken. De gemeente Zeist ook. Ons 

werkgroeplid Jan Pereboom is daar, namens zijn bedrijf JP Energy Systems bij betrokken.  

Zodra daar meer over bekend is, informeren we u.  

Austerlitz Duurzaam werkt veel samen  

met Mijn Groene Huis in Zeist.  

Mijn Groene Huis heeft nu de actie  

‘Omlaag die meter’.  
Als je je aanmeldt, krijg je praktische tips  

om je energieverbruik omlaag te brengen.  

Meld je aan op www.omlaagdiemeter.nl  

daar vind je veel praktische tips. 

 

Ton Melgers 

mailto:secretariaat@austerlitzduurzaam.nl
http://www.mijngroenehuis.nu/
http://www.omlaagdiemeter.nl/
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Zoals de trouwe gebruikers van de boekenkasten al wel gemerkt hebben, komen er regelmatig 

nieuwe boeken bij. Nieuwe boeken voor alle genres: verhalen, romans, detectives en thrillers.  

Heerlijk, al die mooie nieuwe boeken! 

Heeft u ook boeken die u voor de boekenkasten wilt 

geven, neem dan contact met een van ons op. Wij 

kunnen de boeken dan meteen een plaats geven tussen 

de andere boeken.  

De wachtruimte blijft dan netjes.   

Behalve boeken en wat Cd’s zijn er nu ook puzzels, van 

500, 1000 of zelfs 1500 stukjes. Veel mensen in 

Austerlitz vinden puzzelen leuk en door het leensysteem 

krijgen ook puzzels een nieuw leven. 

Waar staan de boekenkasten straks?  
Ja, ja, ja, de school wordt of is inmiddels gesloopt, de grote klus is begonnen. Over een paar 

maanden wordt ook een deel van het Dorpshuis afgebroken en sluit het Dorpshuis zijn deuren. 

Tijdelijk zullen de activiteiten die in het Dorpshuis plaatsvinden elders in het dorp ondergebracht 

worden.  

Ook de boekenkasten krijgen tijdelijk een andere plek. WAAR? Dat is nog even een puzzel, op 

dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk. Ons advies is: houd de kasten in de wachtruimte 

in het Dorpshuis in de gaten! Zodra bekend is waar de plek voor de boekenkasten is, dan zullen 

we dat vermelden door een mededeling op de boekenkasten te plakken. Daar zal op staan 

waar de kasten per welke datum naar toe gaan.  

Iedereen kan blijven lezen en puzzelen,  
 wat er ook gebeurt!!!  

Veel lees- en puzzelplezier, 

Joke van Ooik  tel. 491183 

Marja Kuiper  tel. 491893 / 06-23162723 

 

Houd de mededeling 

op de boekenkasten 

in de gaten!  

Dan weet u waar u 

straks terecht kunt 

voor boeken, puzzels 

en Cd’s. 
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Najaarsconcert met Syb van der Ploeg zaterdag 24 november 
 
Wat een fantastisch concert was dat!  
De zaal zat helemaal vol en genoot van ons en Syb. 
Wat een goede en gezellige artiest is hij, maakt lekker 
contact met het publiek én het orkest.  
Wij hebben heel goed gespeeld en ervan genoten.  
 
We gaan graag in op zijn uitnodiging om naar 
Friesland te komen wanneer wij niet in het Dorpshuis 
terecht kunnen vanwege de verbouwing. ‘Hoe of wat’ 
moeten wij nog even uitvogelen, maar als wij gaan dan 
nodigen wij u graag uit 
om met ons mee te 
gaan!  
Een concert met Syb wil 
niemand missen toch? 

 
 

Nieuwjaarsconcert zondag 13 januari 
Buiten was het donker en saai weer, maar in het Dorpshuis was het gezellig druk en genoot u van een 
kopje koffie en onze muzikale klanken. Wouter Pereboom had een mooie trombonesolo in Cry me a 
River, hij deed zeker niet onder voor Syb die dit nummer zong in november. Voorgaande jaren eindigden 
wij ons nieuwjaarsconcert traditioneel met de Radetzky Mars. Dit jaar kreeg u daarvoor in de plaats een 
medley met 49 ‘stukjes mars’ te horen, waaronder ook de Radetzky Mars.  
De koffie/thee werd u mede aangeboden door het Dorpshuis en de koekjes werden gesponsord door 
onze eigen supermarkt Cees van Dijk, waarvoor onze dank!  
Voor 2020 moeten wij nog even bedenken hoe wij ons Nieuwjaarsconcert gaan doen, we houden u op 
de hoogte! 

Alle foto’s zijn gemaakt door Iris Zoric 
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Subsidie voor bugels 
Zoals u misschien al in ons Ericaantje heeft gelezen hebben wij bij diverse fondsen subsidie 
aangevraagd om 6 nieuwe bugels aan te kunnen schaffen. Gelukkig zijn onze aanvragen gehonoreerd 
en hebben we ze kunnen bestellen. Dankzij de bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Van 
Tellingen-Pul Stichting en Stichting Austerliz Samen worden de 2e en 3e bugelisten dit jaar verblijd met 
een nieuwe bugel. Zodra ze in gebruik zijn genomen showen wij u graag deze instrumenten.  
Dat is misschien nog niet bij ons Voorjaarsconcert, maar we hopen ze wel te hebben bij de 
Koningsdagaubade. 
 

Voorjaarsconcert ‘Het Dak Eraf!’ zaterdag 23 maart 
Eigenlijk stond ons voorjaarsconcert voor april gepland, maar dan kunnen we niet meer terecht in het 
Dorpshuis. Wij hebben al aangekondigd dat wij daarvoor in de plaats in juni naar Stein zouden afreizen 
om daar een dubbelconcert te geven met de plaatselijke fanfare. Dit dubbelconcert gaat uiteindelijk toch 
niet door, in juni is het altijd lastig om een concert te geven omdat er dan al muzikanten vakantie 
gepland hebben.  
Gelukkig kan onze dirigent Bert Willemsen wel op 23 maart en is het Dorpshuis beschikbaar. Voor dit 
concert ‘Het dak eraf!’ proberen wij nu allerlei nummers te kiezen die een connectie hebben met 
‘verbouwen/slopen/herbouwen’. Het wordt nog een hele uitdaging, want we hebben niet heel veel tijd om 
dit concert in te studeren. Maar noteert u deze datum alvast in uw agenda, het wordt vast en zeker weer 
een gezellige muzikale avond in ons vertrouwde Dorpshuis. 
 

Als het Dorpshuis dicht is…. 
Als het Dorpshuis straks dicht is kunnen wij gelukkig terecht in de oude RK Kerk, nu bekend als 
Dorpshuis locatie ’t Lokaal. Onze repetitieruimte is in het dorp geregeld, dat is fijn.  
Wij gaan binnenkort bekijken hoe we het kunnen doen met het Blaasfestival. Dat dorpsfeest op de 
3e zondag van september willen wij graag door laten gaan, maar we kunnen geen gebruik maken van 
het Dorpshuis. We moeten wellicht meer dingen regelen, dus dat vergt iets meer organisatie. Het gaat 
zeker goed komen, we houden u op de hoogte. 
Datzelfde geldt ook voor ons Zomeravondconcert, hier zijn al diverse ideeën over. Zodra er meer 
bekend is laten wij het meteen weten. Voor beide activiteiten geldt dat wij wel ‘goed weer’ moeten 
hebben, dus laten we met z’n allen duimen voor weer zo’n prachtige zomer als in 2018, maar dan 
misschien wel iets minder warm….. 

 

Dauwtrappen 30 mei  
(onder voorbehoud) 

Als er genoeg animo is bij de muzikanten 
willen wij zeker weer dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag. Omdat de volgende Prikkel 
pas verschijnt nadat deze ochtendwandeling 
geweest is willen wij u vragen onze website en 
Facebook pagina in de gaten te houden. De 
donateurs waarvan een e-mail adres bekend is 
krijgen bericht via de mail. Gaat het door dan 
worden er ook posters opgehangen in het 
dorp.  
Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het 
secretariaat of navraag doen bij een muzikant! 

 

 

 

Blijf op de hoogte 
Lees ‘Het Ericaantje’ (huis-aan-huis 
informatiefolder) en De Prikkel, bezoek onze 
website, Like onze Facebookpagina en houd 
de informatieborden bij het Dorpshuis, de 
slager en Cees van Dijk in de gaten voor meer 
informatie over onze komende activiteiten. 
 
U kunt natuurlijk ook uw mailadres doorgeven 
voor onze mailinglijst, dan ontvangt u onze 
informatie digitaal en mist u niets. 
 
www.fanfarecorpserica.nl 
mailnaar@fanfarecorpserica.nl  

 
 

Antje van de Brug 

is terug in het 

bestuur en heeft de 

voorzitterstaken 

weer opgepakt! 

Antje  en  Hanneke 

http://www.fanfarecorpserica.nl/
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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Stoof van zoete aardappel, venkel, ui en gehaktballetjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten (voor 2-3 personen) 

300 g zoete aardappelen 

1 venkelknol 

200 g Incagranen of bulgur 

50 g rozijnen 

2 el kokos- of olijfolie 

1 ui 

1 el baharat (kruidenmengsel Jonnie Boer) 

400 ml gepelde tomaten 

300 g runder- of vegetarische gehaktballetjes 

4 el (volle) yoghurt of kwark 

 

Kook de Incagranen of bulgur volgens de verpakking. Voeg de laatste minuut de rozijnen toe. 

Snijd ondertussen de zoete aardappel in stukken van ongeveer 2 bij 2 cm, de ui fijn en de venkel in 

dunne plakken. Bewaar het groen van de venkel voor de garnering. 

Bak de ui aan in wat olie samen met de baharat kruiden. 

Voeg de aardappel toe en bak 5 minuten mee. Voeg dan de tomatenblokjes toe en laat 5 minuten 

stoven. Voeg dan de venkel toe en laat het geheel nog 10 minuten stoven. 

Bak ondertussen de gehaktballetjes gaar. 

Maak de stoof wat op smaak met peper en zout en verdeel over de borden. 

Schep de gehaktballetjes erover en besprenkel met de yoghurt. Garneer met het venkelgroen. 

 

Dit recept staat in mijn persoonlijke top 5. Ik kan deze heerlijke stoof elke week wel eten zonder dat 

deze verveeld. Daarom moest ik dit recept vol gezonde groenten natuurlijk met jullie delen!  

Je kunt dit gerecht zowel met vlees als vegetarisch maken door de gehaktballetjes te vervangen  

voor vegetarische of vegan gehaktballetjes.  

 

Waarom zoete aardappel zo gezond is… 

Zoete aardappel is enorm gezond. Het bevat heel veel vitaminen en 

mineralen. Eigenlijk is de zoete aardappel (ook wel bataat genoemd) 

helemaal geen aardappelsoort, maar een knolsoort die oorspronkelijk uit 

Zuid-Amerika komt.  

De zoete aardappel zit bomvol bètacaroteen. Deze stof kan ons lichaam 

heel gemakkelijk omzetten naar vitamine A en dat is heel erg goed voor al 

je lichaamscellen, vooral voor je ogen. Vitamine A heeft een rol in groei en 

herstel en is goed voor de weerstand.  

De zoete aardappel bevat complexe koolhydraten terwijl de gewone 

aardappel met name enkelvoudige koolhydraten bevat. Ingewikkeld verhaal, 

maar het komt erop neer dat de koolhydraten in zoete aardappel langzamer 

worden opgenomen in het lichaam. De energie in een normale aardappel 

komt dus veel sneller in ons bloed en dat zorgt voor bloedsuikerpieken. Die 

hoge suikerpieken zijn slecht voor de gezondheid. Ze zorgen o.a. voor het 

belemmeren van de vetverbranding en zorgen voor gewichtstoename.  

Overige voordelen van de zoete aardappel zijn dat ze veel vezels bevatten, 

ze bevatten eiwitten en zijn een goede bron van vitamine C.  

 

Elisa Dupree 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Hoewel we een historische werkgroep zijn en verleden en heden 

willen verbinden, gebeurt er in het heden heel veel. 

 
Na onze medewerking aan de 

open monumentendag in 

september 2018 hebben we op 

31 oktober 2018 aan de 

wethouder van Cultuur, de heer 

Marcel Fluitman een pleitnota 

overhandigd over het gebouw 

van voorheen de RK-Kerk.  

Het gebouw is door de familie 

De Beaufort aan het eind van de 

19e eeuw aan de bewoners van 

Austerlitz geschonken voor 

cultureel en maatschappelijke 

doeleinden, de voorloper 

eigenlijk van ons Dorpshuis.  
Het gebouw is nadat het huidige Dorpshuis werd gerealiseerd in gebruik geweest voor de 

Rooms-Katholieke erediensten. Sinds twee jaar wordt het gebouw daarvoor niet meer gebruikt 

en wacht het op een nieuwe bestemming. Tijdelijk zal het Dorpshuis gebruik maken van de 

faciliteiten, maar wat zal er daarna gebeuren??? Met de pleitnota heeft Lokaal Austerlitz 

aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarde van het gebouw voor Austerlitz. 

 
WIE OH WIE GAAT/GAAN DAT DOEN?  

We zoeken iemand of meerdere mensen die willen assisteren bij het archiveren van de 

gegevens die wij zoal verzamelen over de geschiedenis van Austerlitz en de bewoners.  

Een format om de gegevens in op te slaan is er al, maar bij het rubriceren en invoeren van 

die gegevens zoeken wij assistentie. Meld je aan bij een van de werkgroepsleden. 
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Vorig najaar won 

Lokaal Austerlitz het 

Gouden Vraagteken. 

Een prijs van het 

Prins Bernhard 

Cultuurfonds en de 

provincie Utrecht om 

verenigingen of 

andere organisaties 

op vrijwillige basis 

vooruit te helpen.  

De prijs bestond uit 

40 uur ondersteuning 

bij het beschrijven en 

tot uitvoer brengen 

van plannen. Lokaal 

Austerlitz heeft gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan. Mede dankzij de ondersteuning 

is dat gelukt. Van het vraagteken konden we een uitroepteken maken. Twaalf organisaties 

dongen mee naar een uitroepteken, vijf daarvan waren genomineerd zo ook Lokaal Austerlitz. 

En… Lokaal Austerlitz heeft de 3e prijs gewonnen!!! Deze prijs was een geldprijs, prachtig 

voor verdere plannen te ontwikkelen en om te gebruiken voor de inrichting van een ruimte in het 

nieuwe Hart van Austerlitz. 

 

Eerder in november heeft Lokaal Austerlitz een lezing georganiseerd over de opgravingen op 

het veld van de Keienberg, Austerlitz Noord. De avond werd gehouden in het Lokaal! (Hoe 

toepasselijk!) De avond werd verzorgd door de archeologen van BAAC, het instituut dat de 

opgravingen heeft gedaan. Het fraaiste van de opgravingen is wel, dat er bewijs is gevonden 

over waar en hoe het tentenkamp van Generaal de Marmont eruit heeft gezien. Mooie 

verkleuringen in de grond waar palen van tenten hebben gestaan, diverse knopen die aangaven 

welke manschappen op die plek waren gehuisvest en meer van die bijzondere feiten. Voor de 

toekomstige bewoners van het gebied van de Keienberg was het leuk en interessant om te zien 

op een kaart wat er vroeger, ruim twee eeuwen geleden op de grond van hun huis stond. Een 

tent van een hogergeplaatste militair, een waterput, een wasplaats, een keuken???  Veel van 

de gegevens zijn nog in onderzoek, een verslag daarvan komt later. De archeologen hebben de 

toezegging gedaan dat zij de uiteindelijke bevindingen met de bewoners van Austerlitz zullen 

delen. We houden u op de hoogte!! Reken daar maar op. 

 

Voor 2019 hebben wij veel plannen. Dat zijn ideeën waar hard aan gewerkt wordt om ze uit te 

voeren. Samenwerken met het Gilde voor de Gildewandelingen, wandelingen door en buiten 

het dorp realiseren om te tonen wat er nog herinnert aan vroegere tijden. Samenwerken met het 

Geheugen van Zeist en de Historische Vereniging Den Dolder om lezingen te organiseren over  

interessante onderwerpen voor Austerlitz.  

Raadpleeg voor alle activiteiten de website van “Lokaal Austerlitz” www.lokaalausterlitz.nl. 

We zijn heel blij dat we weer een toegewijde webmaster hebben, dus de info zal er op tijd op 

staan. 

 Hans Nijman,  Bert van Ginkel,  

Puck Steenhuizen  en  Marja Kuiper 

http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Een theaterproject voor, door en over ouderen in Zeist, Austerlitz, 

Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide 

 

 

Vanaf februari 2019 tot juni 2020 spelen we elke 12 weken een voorstelling in de buurt.  

Een feuilleton, dus een vervolgverhaal waarbij het gaat over het wel en wee van ouderen in  

hun woonplaats. Herkenbaar, troostvol, hilarisch en ontroerend. 

Vier teams 
We zijn op zoek naar ouderen die willen deelnemen in één van de vier teams die dit project 

nodig heeft: 

1. INTERVIEW: het interviewen van andere ouderen. Op basis daarvan schrijven we  

het script.  

2. SPEL: samen met een professionele acteur en regisseur repeteer je de voorstelling 

 en voer je die uit.  

3. ORGANISATIE/PRODUCTIE: het vinden van een geschikte speellocatie, ervoor  

zorgen dat alle teams van elkaar op de hoogte zijn, rekwisieten die in de voorstelling 

komen, een busje regelen voor het vervoer van ouderen die niet meer zo goed  

ter been zijn etc. 

4. PUBLICITEIT: contact leggen met de pers, folders verspreiden, ouderen bereiken  

die in een sociaal isolement zitten, enzovoorts.  

Alle teams worden begeleid door een professional.  

Binnenkort is er voor de vier teams een workshop om elkaar te leren kennen, handige tips te 

krijgen en een aantal kaders te geven zodat een ieder met plezier en vertrouwen aan de slag 

kan.  

 

 

 

Info en aanmelden:  
Ton Offerman, projectleider 

ton@hangplekvoorouderen.nl   

Tel. 06-52406393 

Rein Tuinstra  

r.tuinstra@meanderomnium.nl  

Tel. 06-34897942 

 Hangplek voor Ouderen  

is een project van  

artOloco, Kunstenhuis  

en MeanderOmnium 

 

Afbeelding: www.clipartpanda.com/clipart_images/clip-art-of-elderly-adults-70242009 

mailto:ton@hangplekvoorouderen.nl
mailto:r.tuinstra@meanderomnium.nl
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 Deze maand exposeert Impressionistisch kunstschilder en dorpsgenoot Willem Herfst  

 zijn prachtige winterlandschappen in het Kunst en Lijstenatelier van Dieter Klaasen  

 op de Traaij 19A te Driebergen. 

 Zijn werken zijn sfeervol en voor iedere Nederlander herkenbaar. 

Willem over zijn winter taferelen: 

“Ik mis de schoonheid van een échte Hollandse winter, een winter zoals in 1963.  

De strengste winter van de eeuw. Die heb ik als kind meegemaakt en ik vond het 

fantastisch! 

In een vlaag van nostalgie besloot ik vorig jaar mijn eigen ‘Winter Wonder Land’ te 

creëren. Uit mijn hoofd, gecombineerd met van flarden herinneringen, aangevuld met 

fantasie.  

Daarbij vind ik het weergeven van sfeer veel belangrijker dan een overdaad aan detail. 

Mijn schilderijen bevinden zich in een impressionistische fantasiewereld tussen droom  

en werkelijkheid.” 
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2 november 2018  

   

 

Guus Rutgers (82 jaar) woont sinds zijn tweede 

jaar met enkele onderbrekingen in Austerlitz. 

Zijn vader werkte als bouwvakker, zijn moeder 

als verzorgende in wat we nu een zorginstelling 

noemen. Toen de oorlog begon was hij vier jaar, 

een periode die de rest van zijn leven zou 

beïnvloeden.   

  

“Austerlitz was in die tijd een heel arm, rood 

dorp. Het merendeel van de bevolking werkte 

als arbeider of ambachtsman. Mensen hadden 

een stukje grond waarop ze niet alleen 

aardappelen en groente verbouwden, maar ook 

geiten hielden, van die grote, witte Saanen. Die 

geit was de koe van de armen en voorzag in 

melk en soms wat extra inkomen.”  

  

De Duitsers zochten Austerlitz uit vanwege het 

bosrijke, geaccidenteerde terrein. Makkelijk om 

je te verstoppen en de heuvels waren 

strategisch interessant. Op verschillende 

plekken zijn hiervan de littekens in het 

landschap zichtbaar. Guus Rutgers: “In het 

beukenbos naast het voetbalveld kun je de 

restanten van een soort grote kuil zien, daar 

werden auto’s in verstopt.”  

  

Er waren nog maar weinig mannen in het dorp. 

Ze waren tewerkgesteld of ondergedoken. In 

verschillende huizen van het dorp waren Duitse 

soldaten ingekwartierd. Guus Rutgers: “Wij 

hebben dat ook een aantal keer meegemaakt. 

Mijn vader heeft eerst ondergedoken gezeten in 

de Noordoost Polder, later in ons eigen huis op 

de Gramserweg, tussen 18 Duitse militairen!  

 

 

Dat was de laatste keer dat we inkwartiering 

hadden. De jongste was maar 18 jaar. Mijn 

vader zat thuis, hij kon niet naar buiten, maar die 

Duitsers verraadden hem niet. Sterker nog, als 

er SS razzia gehouden werd, werd de deur 

opengedaan en snauwden ze die SS-ers af.  

Het was bij die soldaten ieder voor zich. Andere 

mannen uit het dorp hadden minder geluk, het 

Bisonveld in Zeist was in die tijd een beruchte 

plek, daar werden alle opgepakte mannen 

verzameld en op transport gezet. Een deel is 

afgevoerd naar Arnhem, om daar loopgraven te 

graven.”  

  

Voor Guus Rutgers was het geen angstige tijd. 

“Ik was een brutaal, blond en blauwogig 

jongetje. De Duitsers lieten mij met rust. Van 

mijn ouders had ik toestemming om alles mee  

te nemen wat ik zag bij het Duitse leger, wij 

moesten immers ook eten. Ik werd daar best 

handig in. Ik heb een keer brood gepikt uit het 

magazijn dat in de winkel van Oom Ko zat. Dat 

was een soort winkel van Sinkel van Ko Blom, 

op de plek die nu de Nieuwenhuizenweg/Oude 

Postweg heet. De Duitsers waren aan het 

uitladen, ik zag dat ze zich steeds even moesten 

omdraaien en dan geen zicht op de auto 

hadden. Ik propte een brood onder mijn trui, 

maar toen klopten de overburen op het raam. Ik 

dacht dat ze kwaad waren, maar ze wenkten me 

om te komen. Ik kreeg een tasje van ze, zo kon 

ik het brood ongemerkt mee naar huis nemen.”  

  

 

 

 

 

Kijk voor meer herinneringen 

op www.lokaalausterlitz.nl  

 

http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Samen met een vriendje verzamelde hij niet 

alleen eten, maar ook munitie, patronen, wat hij 

maar kon meenemen. Ze hadden allerlei 

handigheidjes om het kruit uit de patronen te 

halen. Daarmee brandden ze dan hun naam in 

het hout. Onbedoeld bracht hij zo een keer zijn 

vader in gevaar. “Ik had een mooie verzameling 

munitie, wel 28 verschillende soorten,  

Engels, Frans, Amerikaans, grotendeels uit een 

trailer bij de school gehaald. Vol trots liet ik dat 

thuis zien, terwijl daar dus al die Duitse soldaten 

waren. Mijn vader kreeg de schuld en hij werd 

bijna gefusilleerd. We konden het maar net op 

tijd uitleggen.”  

  

Op een dag wilden de soldaten gaan zwemmen 

en de jonge Guus wist wel een plek waar dat 

kon: het Chinese tempeltje, ook wel het gele 

torentje genoemd, op Bornia was eigenlijk een 

zwembad. “Ik ging met die mannen op pad, ze 

waren zwaarbewapend. Bij het zwembad was 

een heuvel. Later begreep ik dat op die heuvel 

een onderduikers hut was gemaakt, waar 

mensen van het verzet ondergedoken zaten. Bij 

het zwembad aangekomen gooiden de soldaten 

een paar handgranaten in het water om te kijken 

of er vissen zaten. Er kwamen alleen wat 

salamanders boven, maar wat moeten die 

onderduikers geschrokken zijn! Vervolgens 

gingen ze zwemmen en ik verbeeldde me dat ik 

dat ook kon. Toen ben ik bijna verdronken, want 

ik kon helemaal niet zwemmen. Eén van die 

soldaten heeft me gered.”  

  

In de school zaten ook soldaten. Dat was de 

reden dat de Austerlitzse kinderen nauwelijks 

meer les kregen. Alle klassen waren uitgeweken 

naar het oude kleuterschooltje, maar dat had 

maar twee lokalen. Daarom moesten de 

kinderen na een paar uurtjes les weer naar huis, 

zodat de volgende klas les kon krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guus Rutgers: “De eerste groep Duitsers kwam 

in 1943, goed gedrilde soldaten, een echt 

bezettingsleger. Deze militairen gingen in 1944 

naar de Ardennen om daar ingezet te worden. 

Wat er daarna kwam was een ongeregeld 

zootje.”  

Op een gegeven moment zaten er in de school 

zogenaamde Turken. “Dat waren helemaal geen 

Turken, maar hoogstwaarschijnlijk Oekraïners of 

Georgiërs. Het was een soort slavenleger, ze 

hadden geen wapens, als ze uitrukten was dat 

bijvoorbeeld met een schep. Ze hebben onder 

andere een schietbaan uitgegraven, vlak achter 

de Pyramide. ’s Avonds verzamelden ze zich op 

het Dorpsplein, dan gingen ze dansen en 

zingen. Dan kwamen er allemaal mensen uit het 

dorp om te kijken, het was een heel spektakel.”  

  

Wat niet veel mensen weten is dat Austerlitz is 

ontkomen aan een grote slag, doordat net op tijd 

de vrede werd getekend in Wageningen. Na de 

door de Duisters verloren slag bij Arnhem 

hadden zich talloze soldaten in en rond 

Austerlitz verzameld. Ze waren aan het 

hergroeperen om opnieuw tot de aanval over te 

gaan. “Het gekke is dat tot wel drie weken na de 

bevrijding de Duitsers nog steeds heer en 

meester waren in het dorp. Wel was er op een 

dag een minitank, een weapon carrier, het dorp 

in komen rijden. Daar kwamen Amerikaanse of 

Canadese officieren uit met tassen met spullen. 

Ze zijn de school ingegaan, er na een tijdje weer 

uitgekomen en vertrokken. Er is toen 

waarschijnlijk iets geregeld. Maar de volgende 

drie weken veranderde er niks in het dorp. 

Weken later werden de troepen ontwapend en 

naar de Heimat afgemarcheerd.”  

  

Het duurde een tijd voordat de jonge Guus 

Rutgers ervan doordrongen was dat het einde 

van de oorlog ook betekende dat er een einde 

kwam aan een tijd van vrijbuiten en spullen 

meenemen. Dankzij kordaat ingrijpen van zijn 

ouders, met name zijn moeder, is het allemaal 

goed gekomen. Hij heeft een mooie loopbaan 

achter de rug, onder andere als vakdocent 

tuinbouw. Hij woont nog steeds tot volle 

tevredenheid met zijn vrouw op de Oude 

Postweg.  

  

  

 

 

Opgetekend door Carol Dohmen 

 

 

Het oorlogsmonument langs de 

recreatieweg in Austerlitz ter nagedachtenis 

aan het Verzet. 

 
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2992  
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http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2992
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

1-feb Bijeenkomst 'Kunstwerk' bij Hart van Austerlitz Dorpshuis 20.00 uur Wim Oerlemans 

3-feb Wandeling Landgoed Den Treek/Henschoten Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

6-feb Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

6-feb Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

6-feb Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

10-feb Voorstelling Tijdje Terug Marmontweg 21 (zie pag. 50) Huub Pragt/Gluren bij de Buren 

13-feb Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

20-feb Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

20-feb Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

23-feb Qi gong Energiewandeling Waterlooweg nrs. 33-37  13.00 uur Alessia Ortolani  

3-mrt Wandeling 't Witte Huis/Beauforthuis/Bosmuseum Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

6-mrt Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

6-mrt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

6-mrt Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

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

13-mrt Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

20-mrt Qi gong Energiewandeling Waterlooweg nrs. 33-37  13.00 uur Alessia Ortolani  

20-mrt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

20-mrt Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

23-mrt Voorjaarsconcert 'Het Dak Eraf' Dorpshuis 20.00 uur Fanfarecorps Erica 

3-apr Repair Café Locatie nog niet bekend 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

3-apr Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

3-apr Austerlitz Eet Locatie nog niet bekend 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

10-apr Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

13-apr Palmpasen optocht Dorpsplein 's morgens Austerlitz' Belang & Erica 

13-apr “the Crucifixion” van John Stainer Maartenskerk Doorn 20.00 uur Cantiamo 

17-apr Paasviering voor Ouderen De Hoeksteen 15.00 uur Protestantse Gemeente 

17-apr Austerlitz Eet Locatie nog niet bekend 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

27-apr Koningsdagaubade Dorpsplein 's morgens Austerlitz' Belang & Erica 

1-mei Repair Café Locatie nog niet bekend 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

1-mei Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

1-mei Austerlitz Eet Locatie nog niet bekend 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

8-mei Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

15-mei Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

15-mei Austerlitz Eet Locatie nog niet bekend 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

19-mei Deadline Prikkel 2019-2 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

26-mei Voorjaarswandeling Bornia-Heidestein Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

29-mei Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

29-mei Austerlitz Eet Locatie nog niet bekend 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

30-mei Dauwtrappen (onder voorbehoud) Dorpsplein 7.00 uur Fanfarecorps Erica 

2-jun Fietstocht 'Bossen in beweging' Dorpsplein 14.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

5-jun Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

5-jun Repair Café Locatie nog niet bekend 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

 

 

 

Iedere week in het Dorpshuis: 
maandag 14.00-16.00 uur Kleuren 
dinsdag 09.00-10.00 uur Bewegen voor ouderen 
dinsdag 09.00-10.15 uur Yoga 
woensdag 14.00-16.00 uur Biljarten 
donderdag 10.45-11.30 uur Bewegen voor ouderen 
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advertentie 

Heeft u de theatervoorstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden gemist? Dan bestaat er een nieuwe gelegenheid om deze bij te 

wonen in het dorp Austerlitz, in de bossen bij Zeist.  

De voorstelling Tijdje Terug is teruggebracht naar een half uur en wordt 

op zondag 10 februari 2019 in het kader van het landelijke 

huiskamerfestival Gluren bij de Buren drie keer opgevoerd.  

Laat u tijdens deze korte voorstelling meevoeren op een tocht der 

verwondering waarbij de geschiedenis echt tot leven komt.  

De voorstelling wordt opgevoerd door Patrick Hageman en Huub Pragt 

en vindt plaats in de huiskamer van de woning van Huub Pragt.  

Deelname is gratis, reserveren is niet mogelijk.  

Het publiek is beperkt tot dertig personen per voorstelling.  

De aanvangstijden zijn 13.30 uur, 15.00 uur en 16.30 uur.  

U bent een halfuur voor aanvang welkom.  

Het adres is Marmontweg 21 te Austerlitz. 

 
www.glurenbijdeburen.nl/zeist/programma#1108  

Theatervoorstelling 

http://www.glurenbijdeburen.nl/zeist/programma#1108
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Secretaris – Gusti Smulders 
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2e Secretaris – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 

Penningmeester – Dave Schildwacht 

Oude Postweg 50, 3711 AJ 

Jan Pereboom 

De Beaufortweg 11, 3711 BW  

Jeroen van Nieuwenhuizen 

Hubertweg 25,3711 CE 
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Oude Postweg 232, 3711 AP 

Jouke Numan 
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REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 19-05-2019 

verschijningsdatum rond 1 juni 2019 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

 De Prikkel is het blad van  

 Vereniging Austerlitz’ Belang 

 

 Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

 kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

 info@austerlitzbelang.nl 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

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

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 13,50 per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

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

Lees De Prikkel digitaal en in kleur: 
https://issuu.com/deprikkel/docs/prikkel_2019-1  

➔Download de gratis app ISSUU 

 

https://issuu.com/deprikkel/docs/prikkel_2019-1
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