
_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
1 
 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

oktober 2019 – Jaargang 51, Nr. 3 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

  

advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
3 
 

  

 

  

oktober 2019 

Jaargang 51 

Nummer 3 INHOUD de Prikkel 

 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Van de bestuurstafel  4 

Wandel mee met het Gilde 9 

Austerlitz Duurzaam 10 

Het boekenhuisje 13 

Het verhaal van…  14 

Fanfarecorps Erica 18 

Austerlitz Zorgt 25 

Lokaal Austerlitz - Terugblik 29 

Prikbord met kort nieuws 30 

Prikkelend Recept 37 

Nieuws SV Austerlitz 42 

Gemengd koor Cantiamo 46 

Lokaal Austerlitz - Vooruitblik 49 

Dorpshuis Austerlitz 50 

Activiteitenagenda 57 

Colofon 59 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 

Schilderles op een unieke locatie 7 

Bericht van Sinterklaas 9 

Wandelweekend 17 

Meisjesclub 21 

Austerlitz aardgasvrij 22 

Austerlitzse Vogelvrienden 23  

Pauw Kindercoaching & Rectificatie 33 

De Hoeksteen activiteiten 34 

De interviewer geïnterviewd 38 

Nieuwe invulling Het Lokaal 41 

Nieuws van Staatsbosbeheer 54 

  

  

  

P14. Het verhaal van 

de familie Meerwijk 

  

 

 

VASTE PRIK: 

EN VERDER: 

Foto omslag: H. Phielix / foto familie Meerwijk: dochter Meerwijk 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen. Wat een zomer en wat een hitte. Fijn dat we in een bosrijk 

dorp wonen. Hoge bomen geven toch beschutting.  

Nu is het herfst en vindt het jaarlijkse wandelevenement 

in Austerlitz plaats. Ook een gewaardeerde activiteit van 

Austerlitz’ Belang. Dit jaar voor de vijfentwintigste keer, 

een prachtig jubileum! 

Routes worden al jarenlang bedacht en uitgezet door 

Lidia van den Eijnde en Sandra de Hoog.  

Met inzet van vele vrijwilligers worden wandelaars uit het 

hele land ontvangen en over de prachtige routes in onze 

omgeving geleid. 

Ik was zaterdag in de middag lid van het ontvangstcomité 

en Jouke mocht heel veel complimenten over de route, de 

organisatie en vooral de goede bewegwijzering 

ontvangen! Hulde Jouke, Lidia en Sandra! 

De bouw van het Hart van Austerlitz vordert gestaag. Ik 

denk dat het hoogste punt al in november volgens plan 

zal worden bereikt. Regelmatig zie ik inwoners foto’s 

maken of een praatje maken bij de bouwplaats. Deze 

prachtige aanwinst voor ons dorp krijgt steeds meer 

smoel! Prachtig. 

Austerlitz’ Belang blijft doen wat we altijd doen. 

Activiteiten in het dorp organiseren. Naast de wandeltocht 

worden nu al de plannen voor de Sinterklaasintocht, de 

Kerstborrel en de Kerstboom voorbereid. En altijd gaat 

het leden werven verder. Mede dankzij de inzet van Puck 

Steenhuizen en Gerard Marlet zijn in er onze 

nieuwbouwwijk vele leden geworven. Austerlitz’ Belang 

groeit!  

Heel belangrijk ook om onze stem te laten horen bij de Gemeente. Zeker bij de verkeersplannen rondom 

de rotonde nabij het KNVB-terrein en de ontsluiting van Hart van Austerlitz is het van belang dat wij van 

ons laten horen. Met betrekking tot de rotonde en de mogelijke afsluiting van de Oude Postweg en de 

Woudenbergseweg bereiden we momenteel een enquête voor waarover u binnenkort zal worden 

benaderd. En natuurlijk zullen we de stem laten horen bij de voornemens rondom het plan van de 

Gemeente om op het terrein van SV Austerlitz de kynologenclub uit Zeist te gaan huisvesten. Een heel 

gevoelig onderwerp in Austerlitz. 

Foto: J. Numan 
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Momenteel is het bestuur bezig statutenwijzigingen voor te bereiden met het oog op de door de leden 

gewenste doorstroming in het bestuur. We zullen in de komende jaarvergadering de aanpassingen aan 

de leden graag ter besluitvorming voorleggen.  

Helaas wordt ook de bezetting in het bestuur na een paar stabiele jaren weer nijpend. Jeroen van 

Nieuwenhuizen heeft in augustus zijn functie beëindigd na 10 jaar lidmaatschap. In september hebben 

we officieel afscheid van Jeroen genomen als bestuurslid. Als vrijwilliger zal hij zijn diensten echter 

blijven aanbieden.   

Onze penningmeester heeft helaas ook aangekondigd zijn taak te willen overdragen. Gelukkig is Jouke 

Numan bereid om deze functie over te nemen.  

En tenslotte zal ook ik als voorzitter mijn functie met ingang van 1 januari 2020 neerleggen. Ik heb er de 

afgelopen vier jaar van genoten maar het trekt ook een behoorlijke wissel op je tijd en dus maak ik graag 

ruimte voor een ander. Eerst kijken we naar kandidaten binnen het bestuur en mocht dat geen kandidaat 

opleveren dan zullen we graag een beroep doen op de leden. 

Afgelopen maanden heeft ook Lokaal Austerlitz het nest verlaten. Zij zijn de afgelopen jaren zo 

“volwassen” geworden dat ze letterlijk op eigen benen zijn gaan staan en is de Stichting Lokaal Austerlitz 

opgericht. Van harte proficiat en het ga jullie goed Hans en medebestuursleden!  

We horen al over hele mooie plannen en bijeenkomsten voor geïnteresseerden in de geschiedenis van 

ons dorp. We zijn benieuwd. 

Ook Austerlitz Duurzaam is heel actief om Austerlitz groen en leefbaar te houden maar ook duurzaam 

en klimaatneutraal te krijgen. Binnenkort verschijnt de eerste oplaadpaal in het dorp. En ook zij zijn zeer 

actief om verdere plannen uit te werken. 

Frequent hebben we contact met de wethouder en de ambtenaren die Austerlitz in portefeuille hebben. 

Daar zijn we erg blij mee want we zien dat we serieus genomen worden en dat er veel waardering 

bestaat in Zeist bij alles wat er in Austerlitz door betrokken burgers, soms heel kritisch maar altijd 

creatief en ondernemend, ter hand wordt genomen. Of het nu om Austerlitz Zorgt, Ouwekamp ons 

eetcafé, Lokaal Austerlitz of mountainbiken (ook voor kinderen) gaat…..  

Austerlitz is een prachtig levendig dorp! 

 

Volgend jaar bestaat Austerlitz’ Belang 75 jaar, dat jubileum gaan we 

graag groots vieren. Hou dus alvast 10 november 2020 vrij voor onze 

receptie!! Nadere berichten volgen nog. 

 

Wel dit was mijn laatste bericht 

aan de leden als voorwoord van 

De Prikkel.  

Dank dat ik uw voorzitter heb 

kunnen zijn. Ik heb er veel van 

geleerd en heb oprecht 

geprobeerd een kleine bijdrage te 

leveren aan de leefbaarheid van 

dit mooie dorp! 

 

Kerstafbeelding: Pixabay.com en bewerkt door H. Phielix 
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Zes en een halfjaar geleden is Jola Albers met haar man vanuit Bilthoven naar Austerlitz gekomen. Ze 

waren op zoek in de regio en werden meteen verliefd op de locatie van Oude Postweg 11. 

De eerste twee jaar was het wel eventjes afzien in dat oude huisje met enkel steens muren, iedereen die 

in Austerlitz woont weet hoe koud het hier kan zijn in de winter. In die periode hebben zij samen met een 

architect een schuurwoning ontworpen. De grond is en blijft van Staatsbosbeheer en Staatsbosbeheer 

was erg enthousiast over het ontwerp van de nieuwe duurzame woning. Ook de Gemeente stemde in en 

zo werd het oude huisje vervangen door een schuurwoning met een mooi en licht atelier.  

Vanuit het atelier kijk je zo het weiland en het aangrenzende bos in.  

In het atelier van Jola Uit Haar Kunst wordt wekelijks op woensdag- en vrijdagmorgen  

geschilderd door enthousiaste cursisten die uit de hele regio komen en variëren in   

leeftijd tussen 26 en 91 jaar. 

De techniek die Jola hen leert heeft zij zelf geleerd bij een schilderschool in De Bilt.  

Een cursist bedenkt natuurlijk eerst wat er gemaakt gaat worden en van het gekozen  

onderwerp wordt een goede foto meegenomen. Vervolgens wordt met potlood de  

afbeelding op het paneel geschetst. Deze schets wordt met acrylverf in grijstinten  

ingekleurd, dat geeft een mooie basis en sluit het paneel goed af. De finishing touch wordt met meerdere 

dunne laagjes olieverf in kleur uitgevoerd en afgesloten met een retoucheervernis. Het levert echt 

prachtige schilderijen op!  

De cursisten hebben zo allemaal hun eigen redenen om deel te nemen aan de cursus, maar het sociale 

contact met anderen wordt als erg prettig ervaren. Iedereen kan deelnemen aan een schildercursus bij 

Jola, ook al heb je nog nooit getekend of geschilderd. Als je maar openstaat om te leren maak je zeker 

een mooi schilderij!  

Loop gerust eens binnen op een woensdag- of vrijdagochtend tussen 9.30-12.00 uur om de sfeer te 

proeven en te kijken of het iets voor je is. 

Als er genoeg animo is wil Jola een cursus op maandagochtend opstarten. Cursisten betalen voor 

10 lessen € 250,- en daar zit dan alles in, dus ook het paneel en alle andere materialen, kopje koffie of 

thee en instructies van Jola. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. 

  
 
 
 

Schilderles op een unieke locatie 
 

van de 

Redactie 

Afbeeldingen: J. Albers 
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Lieve kinderen uit Austerlitz, 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Sint jullie in het mooie Austerlitz heeft gezien. Ja dat is aan de 

ene kant heel lang geleden maar de tijd is ook snel voorbijgegaan. Je gelooft het niet maar de Sint heeft er 

in dat jaar echt een paar grijze haren bij gekregen. Maar gelukkig zie je dat niet echt met zo'n grote bos 

haar op zijn hoofd. 

Ik zal jullie in deze brief even een beetje bijpraten. De nieuwe pepernotenmachine doet het uitstekend en is 

weer volop bezig om de lekkerste noten voor jullie te bakken. Veel lekkerder dat die je nu al in de winkels 

ziet hoor. Schande! En dat dan ook met mijn gezicht er nog wel op. 

Dan is er ook nog iets te melden over mijn lieve paard Amerigo. Hij doet jullie de hartelijke groeten. Het 

heeft een tijd geduurd voor hij weer een beetje uitgerust was. De Pieten hebben hem echter goed verzorgd 

en heerlijke, grote wortels gegeven. De Sint heeft ook gehoord dat jullie zelf een echte groentetuin bij de 

school hebben en dat daar ook wortels in de grond staan. Als ik dát Amerigo vertel begint hij spontaan te 

hinniken. Dat wordt straks geloof ik een groot smulfeest voor hem.  

Alle Pieten zijn weer volop in training. Ik heb achter mijn paleis in Madrid een echte trimbaan waar de 

Pieten o.a. kunnen oefenen met zakkenlopen, met gevulde zakken natuurlijk. Ook hebben we daar een 

grote regenpijp waarlangs ze naar boven kunnen klimmen. Er is al een Piet vanaf gegleden en keihard op 

zijn billen gevallen. Ja die regenpijpen zijn ook zo glad. 

Nou kinderen, ik ga een einde aan deze brief maken. Hopelijk zie ik jullie allemaal op zaterdag 23 

november bij de intocht door het dorp en later in de kerk De Hoeksteen. Daar kijkt de Sint nu al erg naar uit. 

De pepernotengroeten van de Pieten en de Sint 

 

Bericht van Sinterklaas 

Binnenkort starten de Gildegidsen Hans van den 

Breul en Gerard Versteeg weer met een viertal 

wandelingen op de zondagmorgen. Speciaal voor 

die groep Austerlitzsers die toch al vroeg uit de 

veren zijn en de dag op een verfrissende wijze willen 

beginnen. 

De volgende data kunnen in de agenda worden 

genoteerd: 

zondag 1 december 

Landgoed Noordhout 

zondag 5 januari 

Utrechts Landschap: Bornia – Heidestein 

zondag 2 februari 

Landgoed Den Treek – Henschoten 

zondag 8 maart 

Omgeving van Het Beauforthuis – Het Witte Huis – 

bezoek Bosmuseum  

 

 

Er wordt twee uur gewandeld in een rustig tempo 

met onderweg een aantal vertelmomenten.  

De wandelingen beginnen om 10.00 uur bij de 

bushalte op het Dorpsplein, kosten € 2,50. 

 

Afbeeldingen: Pixabay.com / Foto: G. Versteeg 
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De herfst is begonnen en het stookseizoen is ook begonnen. De verwarming slaat steeds vaker aan. Een goede 

reden om eens te bekijken of je het gasverbruik terug kunt dringen. Dat kan door de thermostaat een graadje lager 

te zetten of de verwarming ’s avonds wat eerder uit te schakelen. Ook  

het isoleren van je huis kan daarbij helpen. Je kunt daarbij denken aan spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 

dakisolatie, dubbel of driedubbel glas. Of een combinatie van die vier.  

Wil je ideeën krijgen over het verduurzamen van je huis, doe dan mee met de Duurzame Huizenroute die Austerlitz 

Duurzaam op 2 november organiseert. Op de pagina hiernaast vind je meer informatie.  

Of breng een bezoekje aan het Energiecentrum, Slotlaan 300 in Zeist. Loop eens binnen en stel je vragen. Kijk 

voor de openingstijden op https://www.mijngroenehuis.nu/energiecentrum/.  

Elektriciteitsgebruik 

Om het elektriciteitsgebruik te verminderen, zijn er ook diverse mogelijkheden. Zo kun je besparen door lampen en 

elektrische apparaten als ze niet nodig zijn helemaal uit te zetten (ook niet stand-by). Door gloeilampen en 

halogeenlampen te vervangen door ledlampen en oude apparaten te vervangen door energiezuinige versies. Zo 

zijn de nieuwste koelkasten vele malen zuiniger dan die van 10 jaar geleden. Wil je daarnaast inzicht krijgen welke 

elektrische apparaten bij jou thuis veel energie verbruiken? Dan kun je daarvoor bij Austerlitz Duurzaam gratis 

energiemeters lenen om thuis een paar weken lang het verbruik te meten. Meld je dan aan via 

info@austerlitzduurzaam.nl. Iemand van Austerlitz Duurzaam neemt dan contact op en geeft uitleg over de meters. 

Workshop energiebesparing: Donderdag 31 oktober 2019, aanvang: 19.30 uur Dorpshuis/Ouwekamp 

In deze gratis workshop van Mijn Groene Huis krijg je inzicht in je energieverbruik, de energierekening en de 
energieslurpers in huis. We geven je praktische tips om te besparen en bespreken met elkaar hoe je nieuwe 
gewoontes kunt aanleren om energie te besparen. Na het volgen van deze workshop, is het besparen van 10% op 
je energierekening een koud kunstje! 
 

Zonnepanelen 

Door zonnepanelen te plaatsen kun je ook voorzien in je eigen energiebehoefte. Als je een geschikt dak hebt en je 
hebt wat spaargeld is het aan te raden om je eens te oriënteren op zonnepanelen. Daar is het nu de goede tijd 
voor. Het duurt vaak een paar maanden voordat panelen daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. Je wilt 
waarschijnlijk meer offertes en het moet in de planning van het bedrijf passen. De zonnepaneleninstallateurs 
hebben het druk. Austerlitz Duurzaam heeft contacten met twee bedrijven in de regio, die kwalitatief goede panelen 
leveren en deze op een professionele manier plaatsen. Dat zijn New Solar uit Woudenberg (www.newsolar.nl) en 
Ecolibrium Jazon (www.ecolibrium-jazon.nl) uit Barneveld. Beiden hebben een uitgebreide website en geven een 
kleine korting van 3,5 procent waarvan 2 procent naar de Stichting Austerlitz Samen (SAS) gaat. De andere 1,5 
procent korting is voor jou. De SAS steunt met dit geld Austerlitz Duurzaam. Wij dekken daarvan onze uitgaven. 
Het staat je uiteraard vrij om voor een andere leverancier van zonnepanelen te kiezen, zoals via de Zon op Zeist, 
een actie van Mijn Groene Huis uit Zeist of je eigen energieleverancier. Met zonnepanelen levert spaargeld vaak 6 
tot 7 procent rendement op, terwijl je er bij de bank bijna niets voor krijgt en mogelijk in de toekomst zelfs voor 
moet betalen! En geld lenen voor zonnepanelen is vaak ook financieel aantrekkelijk. 
 
 

Repair Café Austerlitz 

Elke eerste woensdag van de maand is er een Repair Café 

in Austerlitz. Iedereen kan dan tussen 14.00 en 16.00 uur 

gratis zijn kapotte spullen aanbieden.  

Vrijwilligers doen dan hun uiterste best om die weer te 

maken. Vaak lukt dat, maar niet altijd. Ook voor naaiklussen kun je bij het Repair Café terecht. Een kleine 

onkostenvergoeding stellen we zeer op prijs. Op woensdag 6 november en 4 december is weer het Repair Café in 

het Lokaal. Technische vrijwilligers zijn ook van harte welkom! 

https://www.mijngroenehuis.nu/energiecentrum/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.newsolar.nl/
http://www.ecolibrium-jazon.nl/
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Elektrische deelauto 

Al een tijdje zijn we vanuit Austerlitz 

Duurzaam bezig om een elektrische 

deelauto in Austerlitz te krijgen. Na 

een afweging van alle belangen 

hebben we gekozen om samen te 

werken met ‘Samen Slim Rijden 

Zeist’. Een bestaand concept, dat ons 

veel administratief werk en financiële 

risico’s bespaart. Mensen die 

belangstelling hebben voor het 

gebruik van de auto kunnen zich 

oriënteren op https://samenslimrijden-

zeist.nl. Daar kun je zien wat het 

gebruik van een elektrische deelauto 

kost en hoe het werkt. Op de website 

kun je je opgeven als geïnteresseerde voor meer informatie of voor een proefrit. We streven ernaar om nog dit jaar 

een elektrische deelauto in Austerlitz te hebben. Voor die tijd komt er nog een informatiebijeenkomst met de 

mogelijkheid een proefrit te maken. Daarvoor is het belangrijk om zoveel mogelijk gebruikers te hebben. Heb je 

belangstelling, geef dit door op de website van ‘Samen Slim Rijden Zeist’ of stuur een mail naar 

Arnout@samenslimrijden-zeist.nl dan ontvang je een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in Austerlitz. 

 

Duurzame Huizenroute Austerlitz zaterdag 2 november 

Austerlitz duurzaam organiseert op zaterdag 2 november een duurzame huizenroute. We lopen langs verschillende 

soorten woningen in het dorp. Ben je van plan om je huis te verduurzamen, wil je meer weten over zonnepanelen, 

isolatie of een warmtepomp? Zes Austerlitzsers vertellen over de genomen maatregelen en geven graag tips en 

advies. Aanmelding is niet nodig maar kan eventueel wel via de website van de nationale duurzame huizenroute.  

Ook kun je je aanmelden voor het Facebook evenement van de pagina van Austerlitz Duurzaam of stuur een 

mail naar secretariaat@austerlitzduurzaam.nl. Het staat vrij om later aan te haken of eerder te stoppen. We 

besteden ruim een half uur per woning en lopen dan verder naar het volgende huis.  

Het mooie is dat je verschillende type woningen en verschillende soorten maatregelen kunt zien. Niet iedereen 

hoeft de hele route mee te lopen.  

Wil je weten waar je op de dag zelf kunt aansluiten bel dan Remco Jutstra op 06 27443661. 

 

Programma (onder voorbehoud) 

09.30 uur Oude Postweg 99: Inloop en start Duurzame Huizenroute Austerlitz 

10.00 uur Oude Postweg 99: 2-onder-1 kapwoning uit 1928, Remco Jutstra 

11.00 uur Oude Postweg 27: 2-onder-1 kapwoning, familie De Roos 

 zonnepanelen, zonneboiler en isolatie 

12.00 uur Oude Postweg 40: 2-onder-1 kapwoning uit 1933, Ton Melgers + eenvoudige lunch 

 zonnepanelen, zonneboiler, spouwmuurisolatie, ledverlichting, afkoppelen regenwater, 

 compostering groenafval 

13.00 uur Oude Postweg 11: Vrijstaande nieuwbouwwoning 2015, familie Albers 

14.00 uur Austerlitzseweg 17: Jaren ’30 woning, Marinus Jan Veltman 

15.00 uur Rutger Loenenweg 17: Nieuwbouwwoning 2019, Ida Sanders 

16.00 uur Oude Postweg 137: In het Lokaal afsluiting met een drankje 

 

 

 

Op Facebook kun je alle informatie over de Duurzame Huizenroute  

in Austerlitz op zaterdag 2 november terugvinden: 

https://www.facebook.com/events/421693778698233/   

 
Ton Melgers 

Afbeeldingen: T. Melgers & Pixabay.com 

https://samenslimrijden-zeist.nl/
https://samenslimrijden-zeist.nl/
mailto:Arnout@samenslimrijden-zeist.nl
https://duurzamehuizenroute.nl/woning/twee-onder-een-kapwoning-1928-austerlitz
https://www.facebook.com/events/421693778698233/
mailto:secretariaat@austerlitzduurzaam.nl
https://duurzamehuizenroute.nl/woning/twee-onder-een-kapwoning-1928-austerlitz
https://duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaande-woning-2015-austerlitz
https://www.facebook.com/events/421693778698233/
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Deze oude volkswijsheid slaat op het vinden van 

een droge, prettige plek voor de drie 

boekenkasten. Wat voor veel faciliteiten die het 

Dorpshuis biedt was gelukt, leek bijna 

onmogelijk voor de drie kasten. Geen plek 

binnen, buiten is geen optie en goede raad was 

duur. 

Na veel speurwerk op internet en veel 

doorzettingsvermogen van bestuursleden van 

AB en medewerking van SDA kwam er een 

prachtig houten huisje naast het Lokaal aan het 

Dorpsplein. Het gebouwtje kreeg een mooie 

groene kleur, de kasten werden geplaatst en wij 

konden de boeken er weer neerzetten. In de 

eerste weken van de zomervakantie konden er 

weer boeken en puzzels geleend worden. 

Inmiddels zijn er alweer nieuwe boeken 

ingebracht. In het Boekenhuisje staan ook 

stoelen, heerlijk om te gebruiken om rustig 

boeken uit te zoeken. 

En….. er is toegezegd dat er nog verwarming en 

licht in het huisje komt. Prettig en praktisch is 

dat nu het later licht en vroeger donker is en 

kouder gaat worden. 

Kortom: Alle gebruikers en wij zijn blij dat deze 

mooie oplossing er gekomen is. 

Van maandag tot en met vrijdag is het huisje 

overdag geopend van ongeveer 9.00 uur tot 

ongeveer 18.00 uur. Op zaterdag en zondag is 

het dus gesloten!!! 

Wij hebben een dringend verzoek aan de gulle 

gevers van boeken en puzzels om vóór het 

brengen contact met ons op te nemen. Wij 

kunnen dan in overleg met u de boeken en 

puzzels meteen in de kasten plaatsen, want in 

het huisje is geen ruimte voor opslag van extra 

dozen en/of tassen. Zo kunnen we ook meteen 

afspreken wanneer u uw tassen weer kunt 

ophalen. Als u uw tassen of dozen zomaar 

neerzet, kan het ook zo zijn dat alles erg nat 

wordt door optrekkend vocht. De kasten staan 

niet voor niets op houten blokjes.  

Heel graag, want wij en ook de lezers zijn blij 

met nieuwe boeken. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lang Gewacht 

(niet) Stilgezwegen 

N00it Verwacht 

en 

Toch Gekregen 

Veel lees- en puzzelplezier! 

Vriendelijke groeten, 

Joke van Ooik - tel. 491183        

Marja Kuiper - tel. 491893  

                        of 06-23162723 

 

Afbeeldingen: Pixabay.com / Foto’s: M. Kuiper 
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Het verhaal van Peter Meerwijk (1942) en Mijntje Meerwijk-van Beek (1945) is 

opgetekend in opdracht van Stichting Lokaal Austerlitz. 

 

Echte Austerlitzsers 

“Wij zijn echte Austerlitzsers”, vertellen ze trots. We zijn hier geboren, bedoelen ze daarmee. De 

vader van Peter kwam uit Zeist, zijn moeder uit Austerlitz, de vader van Mijntje uit Heihuis, Doorn 

en haar moeder uit Scherpenzeel. Ze leerden elkaar kennen via de zus van Peter, dat was een 

vriendinnetje van Mijntje. “Ja, en dan gaat dat zo”. In de gezellige woonkamer van hun jaren ‘30 

huis aan de Oude Postweg vertellen ze over hun leven. 

Jeugd 

Zoals veel Austerlitzse jongens had Peter al vroeg een bijnaam, ‘Merel’. Zijn vader werd ook zo 

genoemd, Peter heeft geen idee waar die naam vandaan kwam. “Het was niet dat hij mooi kon 

fluiten of zo. Zingen kon hij wel, vooral als hij uit het café kwam”, vertelt hij met pretoogjes. Ook 

hun oudste zoon Remco werd in het begin Merel genoemd, maar dat veranderde later in ‘Pino’. 

De jonge Peter was het liefst buiten, voetballen was favoriet. Tegenover de Waterlooweg, waar 

nu het bos van Staatsbosbeheer is, was een zandvlakte met grote beuken aan de rand. Elke 

avond gingen ze daar balletje trappen, o.a. met Puck (die eigenlijk Hans heet) Steenhuizen. “Als 

je jong bent, barst je van de energie. De familie Dijkhorst woonde helemaal aan het eind van de 

Oude Postweg en zij hadden een echte leren bal, die gingen we dan ophalen. Zoon Kobus 

Dijkhorst deed niet mee, die zat boven te leren, want hij ging als één van de weinigen naar de 

HBS.” 

Het gebied aan de zuidkant van de Waterlooweg was van de familie De Beaufort, eigenlijk 

mochten ze daar niet komen. Net als bij het vennetje op Heidestein, dat was erg geliefd om te 

zwemmen en ‘s winters kon je er schaatsen. Peter: ”Ik kon goed schaatsen, ik kon zelfs achteruit. 

En dan gingen we met zijn allen sliertie maken. Over het landgoed liep een treintje, en met die 

karretjes maakten we af en toe een ritje. Stiekem natuurlijk.” Er wordt verteld dat jongeren buiten 

Austerlitz een beetje bang voor de ‘Ouwe Kampers’ waren, dat je ze beter niet kon tegenkomen. 

Peter kan zich er niks bij voorstellen, vooral met andere jongens uit Driebergen konden ze het 

prima vinden. 
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De meisjes speelden minder vaak buiten, maar als het 

spelletje portemonneetje-trekken ter sprake komt, veert 

Mijntje op. “Ja dat was leuk, dat hebben we vaak gedaan.“ 

Vooral het pad langs het ‘Eiken Stikje’ - het stuk bos achter 

het Maarnse Fietspad bij kruising Oude Postweg/Hubertweg - 

was favoriet. Niet alle volwassenen waren blij met de 

spelende jeugd. Mijntje: “We gingen koppeltjeduiken over het 

hekje van opoe Kraai, daar kon je goed aan hangen. Maar 

opoe smeerde schoensmeer op het hekje, zodat we helemaal 

smerig werden. En op weg van school naar huis, duwden wij 

meiden elkaar op de hoek van de Oude Postweg met de 

Weideweg in de heg van tante Fietje (Koudijs-van Ginkel), die 

kwam dan boos naar buiten stormen.” 

Aan het werk 

Zoals de meeste jongeren in die tijd, gingen zowel Peter als Mijntje vroeg van school om te gaan 

werken. Peter ging als 14-jarige jongen in de leer als smid, eerst bij een bedrijf op de Traaij en 

later in Soesterberg. Hij ging daarbij wel naar de avondschool. “Austerlitzse jongens werden 

bouwvakker, dat was gewoon zo, daar dacht je verder niet over na.” Eens had hij een klus op 

vliegveld Soesterberg, dat toen nog volop in gebruik was. Zo jong als hij was, moest hij op een 

dag de grote, ijzeren deuren van de hangars afhangen. Dat was een hele klus. De controle wie 

er in en uit het vliegveld ging was streng, daarom had het personeel een stempelkaart. Daarmee 

werd gecontroleerd of er ’s avonds niemand achterbleef. “Op een dag zat Gertie Koudijs aan de 

poort. Fiets maar door, zei die. Maar toen kwam ’s avonds de beveiliging van het vliegveld bij ons 

thuis, om te kijken of ik wel echt vertrokken was.” 

In de jaren ‘80 ging het slecht in de bouw. Via Marius Grondelle kreeg hij een baan bij drukkerij 

Correct in Zeist. “Marius was daar chef, hij heeft wel een stuk of 10 dorpsgenoten aan een baan 

geholpen. We kenden elkaar allemaal van de voetbal, je helpt elkaar.” 

Mijntje werkte bij de VéGé, een kruidenierswinkel, daarna als kinderverzorgster. Toen ze 

lichamelijke klachten kreeg, volgde ze bij Ensaid een opleiding tot coupeuse. Daarna gaf ze zelf 

ook naailes. Mijntje stopte met werken toen de kinderen kwamen, dat was in die tijd ook gewoon. 

Woningnood 

Peter en Mijntje trouwden in 1965. De meeste mensen in het dorp huurden een huis, veel daarvan 

waren ook bezit van de familie De Beaufort. Er waren een paar Austerlitzse families die grond 

hadden, zoals de familie Van Soesbergen en Van Ginkel, maar die grond werd vooral als 

bouwland gebruikt, voor aardappelen, tarwe, bieten, mais. Peter: “Het was toen ook al moeilijk 

om een huis te kopen, je moest je eigen geld meebrengen en de banken deden lastig. Wij hebben 

de eerste jaren de hypotheek aan de verkoper betaald. Toen die overleed, wilden de erven geld 

zien en hebben we alsnog een bank gevonden die een hypotheek gaf.” In afwachting van de 

verbouwing van het huis woonden ze de eerste maanden in bij Peter’s oma Zuidema. Mijntje: 

“Dat was klein en heel erg koud.” 

Ze zijn altijd in hetzelfde huis blijven wonen, waar ze lief en leed met elkaar delen. In de loop der 

jaren heeft Peter het verder verbouwd en als ze het voor het zeggen hebben, blijven ze er de rest 

van hun leven wonen. Zoals ze zelf zeggen: “Wij zijn goed met iedereen en hoewel er veel 

mensen wegvallen is Austerlitz ons thuis.” 

Carol Dohmen 

Foto: dochter familie Meerwijk 
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Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is weer ons jaarlijkse 

wandelweekend gehouden. Dit jaar was het 25ste jubileum! 

Chapeau voor Sandra de Hoog en Lidia van den Eijnde die de 

routes al die jaren bedacht hebben! 

De wandelingen waren dit jaar richting Pyramide. De langere 

wandelingen staken de Doornseweg over nabij 

Pannenkoeken restaurant Bergzicht richting Den Treek.  

Vanwege de verbouwing van het Dorpshuis was start en 

eindpunt dit jaar in ‘het Lokaal’. 

De weersvoorspellingen waren eerst slecht voor het gehele 

weekend, maar gelukkig werd dit steeds beter voor de 

zaterdag en uiteindelijk was het zaterdag prima wandelweer. 

Zondag was het regenachtig wat duidelijk te merken was in 

het aantal deelnemers vergeleken met zaterdag. 

Door de minder goede weersvoorspellingen konden we 

beduidend minder wandelaars begroeten dan afgelopen 

(top)jaar, maar met 510 deelnemers zijn we dik tevreden en 

zijn de inkomsten conform de begroting. 

Ook dit jaar mochten wij vele complimenten in ontvangst 

nemen met betrekking tot de route en de duidelijke bepijling 

(alhoewel er altijd een paar verdwalen, maar die konden we 

meestal weer naar de route terugpraten). Met name dat de 

route dit jaar langs de Pyramide voerde maakte veel 

wandelaars blij. Dit jaar moesten wel 3 mensen opgehaald 

worden die niet in staat waren de route zelfstandig uit te 

lopen. 

Uiteraard verdienen de vrijwilligers die hun steentje hebben 

bijgedragen alle lof! Zonder jullie inzet bij de voorbereiding 

(routes bedenken/uitzetten, vergunningen, banners 

ophangen, inschrijving) was dit allemaal niet mogelijk 

geweest, bedankt!  

 

Jouke Numan, Coördinator wandelweekend 

 Foto’s: J. Numan / Afbeeldingen: Pixabay.com 
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Zomeravondconcert donderdag 11 juli 

Het was weer reuze gezellig en druk op het 

Dorpsplein rond de muziektent! Prima weer 

om lekker buiten muziek te maken. Wij 

hopen dat u genoten heeft van de optredens 

van de Gitaaracademie en Erica maar ook 

van de gezamenlijke muziek en zang.  

Wij vinden het in ieder geval altijd erg leuk 

om te doen en gaan voor volgend jaar kijken 

hoe en wanneer we het weer kunnen 

organiseren. Misschien in combinatie met de 

afronding van de bouw van ons nieuwe Hart 

van Austerlitz? Wij houden u op de hoogte.  
Grote Clubactie  

Donderdag 19 september hoorde u ’s avonds 

muziek buiten op straat. Om de verkoop van de 

loten van de Grote Clubactie te ondersteunen 

werden een aantal muzikanten door het dorp 

gereden door Ron Verbraak. Wij mogen altijd de 

kar van Ron lenen en daar zijn wij hem erg 

dankbaar voor! De andere muzikanten liepen 

langs de deuren om de loten te verkopen. En 

dat is gelukt: we zijn ze allemaal kwijtgeraakt, 

superfijn! De reacties uit de nieuwe wijk over 

deze muzikale actie waren positief. Ja, zo gaat 

dat in Austerlitz, welkom in ons dorp! 

Rabo ClubSupport  

De afgelopen periode heeft u als lid van de Rabobank uw stem kunnen 

uitbrengen op diverse verenigingen en clubs in de regio in het kader van de 

Rabo ClubSupport actie. Hartelijk dank als u op Erica gestemd heeft! 
 

Met de muziek mee! 

Nog tot en met 17 november is in museum Het Hernhutter Huis aan de 

Lageweg 27 te Zeist een tentoonstelling te bezichtigen die door het 

Geheugen van Zeist in elkaar gezet is. Voor deze 

expositie hebben wij ook attributen aangeleverd.  

Zo ziet u ons oude vaandel uit 1906 en de tambour-

maître mace die zoveel jaren door Roef Veenhof 

gebruikt is. Verder hangen er natuurlijk foto’s, zijn er 

petten, een bugel en een heel oud boekje met 

partituren van marsen. En als u geluk heeft kunt u in 

de vaandelkamer ook muziek van Erica horen. Het 

is zeker de moeite waard om deze tentoonstelling te 

bezoeken en de geschiedenis van het Zeister 

muziekleven te bekijken.  

Zie voor meer informatie het affiche op bladzijde 45 

in deze Prikkel. 

ERICA 

Heeft u vragen, wilt u lid of donateur (dat kan al vanaf € 5,- per jaar) worden?  
Neem dan contact op met de secretaris:  
Hanneke Phielix, telefoon 0343 491221 of mailnaar@fanfarecorpserica.nl 
 

Uw eigen Fanfarecorps 

Foto’s: A. v/d Brug, H. v/d Straten en H. Phielix 

mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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29e Heikneuter Blaasfestival 

zondag 15 september 

Wat een heerlijke nazomerdag was 

het deze zondag! De indeling op 

het Dorpsplein was iets anders dan 

dat u gewend was vanwege de 

verbouwing van het Dorpshuis, 

maar dat wende snel!  

De organisatie mocht de toiletwagen van de aannemer 

voor deze dag gebruiken, daar waren wij erg blij mee. 

Voor de dames werd er een toiletwagen bijgezet en zo 

was het probleem van ‘geen Dorpshuis’ gelukkig 

opgelost. Er waren dit jaar meer dweilbands en een 

aantal kwamen voor de eerste keer naar ons festival. 

Jammer genoeg had er maar één Egerländerorkest 

ingeschreven en was er helaas geen Big Band.  

Voor volgend jaar, als we het voor de 30e keer organiseren, gaan we wel weer proberen meer variatie in 

muziekstijlen te regelen. Dan wordt het sowieso een feestje, want dat hoort bij een jubileum! 

Hartelijk dank voor uw steun en uw aanwezigheid. Wij hopen dat u van ons dorpsfeestje genoten heeft. 
 

Aanstaande concerten 

Omdat wij in Austerlitz momenteel geen locatie hebben om een concert te geven is gezocht naar 

alternatieven: 

• 12 december a.s. geven wij een concert in kerstsfeer bij de Mirtehof in Zeist aanvang 19.30 uur.  

• Wij geven samen met Eendracht Maakt Macht (EMM) een dubbelconcert op zaterdag 18 januari 

in Leersum. U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen. Er wordt nog een flyer met 

meer informatie verspreid, hou uw brievenbus/mailbox in de gaten. 

• We hebben ook een dubbelconcert met Aurora uit Driebergen in de planning voor maart/april, de 

precieze datum is nog niet bekend. Te zijner tijd ontvangt u hier meer informatie over! 

• Zaterdag 13 juni geven wij een concert in de Oosterkerk in Zeist. U kunt deze avond onder 
andere genieten van liedjes van Brel gezongen door Micheline van Hautem, begeleid door 
Fanfarecorps Erica en met speciale gast trombonist Jos Jansen (Marinierskapel). Het wordt een 
heel bijzonder concert, reserveer deze datum alvast in uw agenda! Kijk voor meer informatie op 
www.brelandbrass.com. 

 

Schoolmuziekproject 
In samenwerking met de Pirapoleon en Kunstenhuis Zeist wordt in maart 2020 een 
muziekproject opgestart voor de kinderen in groep 5/6 van de Pirapoleon. De kinderen 

krijgen van muziekdocenten van het Kunstenhuis een aantal lessen op blaasinstrumenten. 
Natuurlijk wordt dit project gezamenlijk muzikaal afgesloten. Ook in de andere groepen van 

de Pirapoleon zullen in dezelfde periode muzikale activiteiten georganiseerd gaan worden. Het 
project is nu nog volop in voorbereiding. In de Prikkel van februari kunt u er meer over lezen. 

 

Lid worden? 
Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, maar we zijn in het bijzonder op zoek naar muzikanten die 
bariton/euphonium kunnen spelen en wij zoeken ook een baritonsaxofonist! Maar ook trompettisten, 
bugelisten, hoornisten en trombonisten zijn van harte welkom! Bent u zelf muzikant en op zoek naar een 
nieuw orkest, of zoekt u een leuke nieuwe hobby en wilt u graag een blaasinstrument leren bespelen? 
Kom vrijblijvend een keertje bij onze repetitie kijken, luisteren en de sfeer proeven! Wij repeteren iedere 
donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Lokaal. Jeugdleden zijn ook van harte welkom!  
Eerst een paar keer proberen is ook mogelijk, je hoeft niet direct lid te worden. Het is niet nodig om een 
eigen instrument te hebben, dat kan de vereniging voor je regelen. Als lid van Erica kan je met korting 
lessen aan de Muziekschool volgen. 
Contributie bedraagt t/m 17 jaar € 11,50 per maand en vanaf 18 jaar € 15,00 per maand.  
 

Graag tot ziens! Antje van de Brug en Hanneke Phielix 
Foto’s: H. Phielix 

http://www.brelandbrass.com/
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Heeft u ons zien rennen door het dorp een aantal weken geleden? Misschien 
hebben we bij u aangebeld voor een krant, een appel of omdat we het geluid 
van een bel moesten opnemen… Dit alles hoorde bij een spel wat we deden in 
het dorp. We waren met 2 teams, die via een telefoon allemaal opdrachten 
moesten vervullen. Wat was het leuk!  
Daarvoor hadden we al een clubavond gehad met foto´s van ons kamp, dat was 
lachen!   
 
U leest het; we zijn ons clubjaar weer goed begonnen! Na onze traditionele start 
met foto´s van het kamp en de buitenactiviteit zijn we de kelder van de kerk 
weer ingedoken om te gaan knutselen. De meiden hadden er weer zin in! We 
hebben ook een aantal nieuwe meisjes op club gekregen, welkom meiden!  
 
Ook dit jaar staat er weer veel leuks op het programma.  
Noteert u onze Kerst-doe-markt vast op zondag 15 december!  
In 2020 zullen we nog iets leuks gaan organiseren ter gelegenheid van ons  
60-jarig jubileum. Daarover hoort u te zijner tijd meer. 
 
Misschien zijn er nog meiden in het dorp komen wonen die de Meisjesclub nog 
niet kennen; als je dit leest en je bent of kent een meisje in de leeftijd van  
6-12 jaar die van knutselen houdt, dan ben je van harte welkom om eens langs 
te komen op de club. We zitten elke maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur in 
de kelder van kerk De Hoeksteen.  
 
Voor meer leuke foto’s van de meisjesclubavonden of voor informatie over  
de Meisjesclub kunt u onze Facebookpagina bezoeken. 
https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz/  
 

De leidsters van  

de Meisjesclub: 

Carien Moeijes 

Dewy van Eldijk 

Heidi van de Kuil 
 

Foto’s: Meisjesclub 

https://www.facebook.com/MeisjesclubAusterlitz/
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Terugblik bewonersbijeenkomst op 19 juni  

Ongeveer 40 bezoekers uit Austerlitz 

trotseerden 19 juni een stevige regenbui om in 

het Dorpshuis te horen over het initiatief om 

Austerlitz aardgasvrij te maken. Een werkgroep 

met inwoners van Austerlitz, Gemeente, Stedin 

en woningcorporatie Woongoed Zeist verkennen 

of en hoe Austerlitz op termijn van het aardgas 

af kan. En vooral: op welke wijze kunnen 

Austerlitzsers dan hun woning verwarmen, 

koken en van warm water genieten? 

Mila Verdonk, programmamanager van de 

Gemeente Zeist, heette de bezoekers welkom. 

Wethouder Catsburg gaf aan wat de uitdaging is 

waar we voor staan: “Dit is iets dat we moeten 

willen. Voor onszelf en voor onze kinderen en 

kleinkinderen.” Hij voegde eraan toe dat de 

Austerlitzsers al eerder hebben laten zien dat ze 

samen tot bijzondere dingen in staat zijn, zie 

bijvoorbeeld Austerlitz Zorgt. 

 

Michiel van der Vight is extern adviseur van 

bureau De WarmteTransitieMakers, ingehuurd 

door de Gemeente om de werkgroep te 

begeleiden. Hij ging deze avond dieper in op de 

aanleiding om als werkgroep aan de slag te 

gaan. Het begon met een aantal inwoners, 

waaronder Jan Pereboom van Austerlitz 

Duurzaam, die zich verdiepten in de vraag of 

Austerlitz aardgasvrij zou kunnen worden. 

Daarbij speelt het feit dat netwerkbeheerder 

Stedin uiterlijk 2030 het gasleidingnet in 

Austerlitz moet vervangen. Dat roept de vraag 

op: is het dan slim om een nieuw 

aardgasleidingnet aan te leggen? Of is dit een 

goede aanleiding om iets anders te bedenken? 

Daarom verkent de werkgroep of het slim, 

haalbaar en betaalbaar is voor Austerlitz om 

uiterlijk in 2030 over te gaan naar een andere 

warmtebron dan aardgas. Een warmtebron die 

betrouwbaar is, en waar ook draagvlak voor is 

onder bewoners. Als er geen goed alternatief 

wordt gevonden gaat Stedin het aardgasnetwerk 

in 2030 vervangen door een nieuw 

aardgasnetwerk, dat gebruikt zal worden tot er 

een duurzaam alternatief is gevonden. Dus 

uiterlijk tot 2050, want dan moet heel Nederland 

aardgasvrij zijn. 

Als Austerlitz van het aardgas af gaat, zou 

daarover ongeveer in 2022 een besluit moeten 

vallen. Dan hebben gebouweigenaren nog acht 

jaar om hun woningen (verder) te isoleren of op 

andere wijzen voor te bereiden op een 

aardgasvrije toekomst. Michiel toonde op de 

bijeenkomst een overzicht van de stappen die 

genomen moeten worden. 

Een belangrijke vraag die deze avond aan de 

orde kwam is: wie beslist uiteindelijk of Austerlitz 

in 2030 van het aardgas af gaat en welke 

andere warmtebron dan gebruikt gaat worden? 

Michiel lichtte toe hoe dat gaat. Er zijn vier 

partijen die het eens zullen moeten worden over 

een alternatief voor aardgas: eigenaren van 

gebouwen, netbeheerder Stedin, de Gemeente 

en marktpartijen. Alle vier spelen een rol. De 

uiteindelijke keuze moet door alle partijen 

worden gedragen.

Vervolgens gaf Michiel uitleg over een aantal 

technieken waarmee Austerlitz mogelijk van 

warmte kan worden voorzien, als het aardgas 

wordt afgesloten.  

U kunt hier ook meer over lezen op 

www.hierverwarmt.nl/over-aardgasvrij-wonen 

Scrol naar: ‘Hoe gaan we dan verwarmen en 

koken?’. 

 

De werkgroep gaat een klankbordgroep 

samenstellen. Daar nodigen ze gericht een 

aantal Austerlitzsers voor uit, die samen een 

goede afspiegeling zijn van de inwoners van 

Austerlitz. De uitnodigingen zijn inmiddels 

bezorgd en de eerste bijeenkomst van de 

klankbordgroep staat gepland op 20 november. 

http://www.hierverwarmt.nl/over-aardgasvrij-wonen
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Wilt u via de mail op de hoogte gehouden 

worden van de ontwikkelingen? Stuurt u dan 

een mail naar zeist@zeist.nl, t.a.v. M. Verdonk, 

met het verzoek op de maillijst te worden gezet 

voor het onderwerp ‘Austerlitz aardgasvrij’. 

 

Na de presentatie stelden aanwezigen nog 

enkele vragen. Na een pauze ging de bezoekers 

in groepjes uiteen om te bespreken welke 

kansen en onzekerheden men ziet, en welke 

wensen en vragen men heeft. Deze worden 

meegenomen in het verdere traject.  

 

Op 19 juni werd gemeld dat de volgende 

inwonersbijeenkomst dit najaar zou zijn. We 

willen echter eerst de nieuwe klankbordgroep  

de tijd geven om goed op de hoogte te raken 

van waar we nu staan. De volgende 

inwonersbijeenkomst voor álle inwoners schuift 

daarom door naar begin 2020. 

 

Een iets uitgebreider verslag, de presentatie, 

vragen en opmerkingen van bezoekers, en een 

tijdslijn van de te nemen stappen, vindt u op 

www.zeist.nl/austerlitzaardgasvrij.  

Meer weten over de energietransitie in onze 

Gemeente?  

Ga naar www.zeist.nl/nieuweenergie.  

Ook kunt u zich abonneren op de mail-

nieuwsbrief Nieuwe Energie voor Zeist,  

via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

Dit jaar organiseren de Austerlitzse Vogelvrienden alweer voor de 11e keer een nationale vogel-

tentoonstelling. Vanwege de grote verbouwing van Dorpshuis ’t Trefpunt kunnen wij onze jaarlijkse 

tentoonstelling dit jaar helaas niet in Austerlitz houden. 

We zijn blij dat we een alternatieve locatie hebben gevonden in de Openbare  

Scholengemeenschap Schoonoord Mavo te Doorn, Frans van Dijklaan 2. 

Op het moment dat dit stukje moet worden ingeleverd zijn bijna alle inschrijvingen binnen. Helaas blijven 

we dit jaar steken tussen de 400 en 450 vogels, toch een dikke 50 vogels minder dan vorig jaar. Hiervoor 

zijn ons 2 redenen bekend, nl. de wisseling van locatie en het feit dat een paar grote kwekers/inzenders om 

gezondheidsredenen hebben moeten stoppen met vogels houden. We rekenen erop dat we volgend jaar in 

ons vernieuwde Dorpshuis weer een flink aantal vogels meer mogen inschrijven. Maar onafhankelijk van 

het lagere aantal is op onze tentoonstelling altijd een grote variatie aan vogels te bewonderen. 

De opening vindt plaats op donderdagavond 24 oktober 2019 om 19.30 uur, daarna geopend tot 22.00 uur. 

De verdere openingstijden zijn: vrijdag 25 oktober van 14.00 uur tot 22.00 uur en  

zaterdag 26 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

We hopen dat, ondanks de wat grotere afstand, vele Austerlitzsers  

onze tentoonstelling zullen komen bezoeken. 

 

Chris Huiden, communicatieadviseur Gemeente Zeist 

 

 

Foto: Gemeente Zeist / Afbeeldingen: Pixabay.com 

mailto:zeist@zeist.nl
http://www.zeist.nl/austerlitzaardgasvrij
http://www.zeist.nl/nieuweenergie
http://www.zeist.nl/nieuwsbrieven
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Input en opmaak: Austerlitz Zorgt 
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8 oktober: 1e schildje gemeentelijk monument uitgereikt.  

In Austerlitz staan gemeentelijke monumenten. Om te laten zien 

dat een gebouw(tje) een monument is, bestaat de mogelijkheid 

een schildje bij de Gemeente Zeist aan te vragen. Stichting 

Lokaal Austerlitz heeft dat voor een aantal objecten gedaan.  

Dit zijn de gemeentelijke monumenten in Austerlitz: 

- Dorpsplein 10: woonhuis uit 1880 (voorheen woning van  

  het schoolhoofd, later het postkantoor) 

- Gramserweg 2: woonhuis 

- Schoolweg 81: woonhuis uit 1850-1870 

- Weideweg 44: woonhuis uit ca 1850 

- Gramserweg: de dorpspomp uit 1922 

- Oude Postweg: de begraafplaats uit ca 1827 

- Weideweg 11: woonhuis uit ca 1900 

 

Open Monumentendag 14 september  

met thema: Plekken van Plezier. 

De Stichting Lokaal Austerlitz was uitgenodigd 

mee te doen. Natuurlijk hebben we in Austerlitz 

meegedaan, want ook hier zijn Plekken van 

Plezier. Carnavalsvereniging De Pompeliers 

werd bereid gevonden om een expositie in het 

Lokaal te verzorgen over de geschiedenis van 

De Pompeliers. De vereniging bestaat nog 

steeds, maar is niet actief. 

Het Lokaal werd mooi ingericht met een 

overzicht van alle Prinsen en hun gevolg door 

de jaren heen en de oude filmbeelden inclusief 

carnavalsmuziek maakte het echt een ‘Plek 

van Plezier’.  

Stichting Lokaal Austerlitz was zelf ook 

aanwezig en bezoekers konden onder leiding 

van een gids een wandeling langs markante 

punten in ons dorp maken. 

 

Op zondag 15 september 2019 

was de Stichting uitgenodigd om 

deel te nemen aan de Historische 

Doedag op het Slot Zeist.  

Daar was de gelegenheid om het 

erfgoed van Austerlitz te laten zien 

aan de vele bezoekers van die dag. 

We hebben over Austerlitz veel 

vragen kunnen beantwoorden en de 

bezoekers waren erg tevreden over 

wat wij te bieden hadden. 

Voor de kinderen was een 

vossenjacht georganiseerd.  

Daar droegen wij ons steentje aan 

bij, want zowel Napoleon als de 

koetsier van de familie De Beaufort 

waren aanwezig… 

 

Puck Steenhuizen als Napoleon en Hans 

Nijman als koetsier van familie De Beaufort 

Het woonhuis op Weideweg 11 

krijgt als eerste zo’n 

monumentenschildje van de 

Gemeente Zeist.  

Dit is op 8 oktober jl. aan de 

woning bevestigd door 

mevrouw Claudia van Kouwen, 

adviseur erfgoed van de 

Gemeente Zeist. 

 

Foto’s: Stg. Lokaal Austerlitz en H. Phielix 
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Wat een opgeruimde Anne!     Austerlitz, juli 2019 

Afgelopen week stond ik voor ons huis aan de Austerlitzseweg even met onze 

buurvrouw bij te praten, en daar op het fietspad langs de Austerlitzseweg zag ik een 

meisje fietsen, niets bijzonders. Maar zij stopte, zette haar fiets op de standaard, ging 

het bos in, raapte wat op en deed dit in de mand die voorop haar fiets stond. Weer 

reed ze verder en daar begon het ritueel opnieuw, heel bijzonder. 

Wat gebeurt hier dacht ik, dus naar het fietspad gelopen en aan het meisje gevraagd. 

Zij vertelde dat ze uit Zeist kwam fietsen en op weg naar huis aan de Oude Postweg 

allemaal papiertjes, blikjes, lege zakken chips, lege flessen zag liggen. Dat vond 

Anne-Mihr Oostenbrink, want dat is haar naam, helemaal niets en besloot alles op te 

pakken en thuis in de afvalbak te doen. Dit hoort niet in het bos, in het bos moet je 

geen afval gooien, de mensen moeten het mee naar huis nemen vond Anne-Mihr. 

We kunnen daar een voorbeeld aan nemen, mijn vader 

vertelde ons altijd; wat je mee het bos inneemt, neem je ook 

het bos weer uit.   

 
Hans Nijman 

 

 

 

 

 

 

De Nationale Vogeltentoonstelling georganiseerd 

door de Austerlitzse Vogelvrienden is dit jaar niet in 

Austerlitz maar in de Openbare Scholen-

gemeenschap Schoonoord Mavo te Doorn. 

Kijk op pagina 23 voor meer informatie! 

 

Volg ons ook  

op Facebook 

 

 

 

Foto’s: H. Phielix en H. Nijman 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
31 

 

 

 

Een bedankkaart van het Ronald McDonald 

Huis in Utrecht voor alle gulle giften die iedere 

keer vanuit Austerlitz naar het huis gaan. 

De giften komen van: 

• De mensen die de 1, 2 en 5 cent 

euromuntje in de spaarpot in het 

Dorpshuis of bij Slagerij Noordam doen. 

• De opbrengst van de kaarten uit de 

kaartenstandaards die bij Hairstyling 

Suuz en in het Dorpshuis staan. Deze 

kaarten worden belangeloos door Joke 

van Ooik gemaakt! 

• Uit acties zoals Austerlitz live, een veiling 

of een kaartavond. 

 

 

 
 

 

 
Stuur je kopij, foto’s, nieuws e.d. 

naar: 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

De verschijningsdatum van de 

Prikkel is in het weekend 2 

weken na de deadline datum! 

Wie wil er mee helpen om 

festiviteiten rond de opening van 

onze multifunctionele accommodatie 

Hart van Austerlitz te bedenken  

en te organiseren? 

De opening wordt na de zomer van 

2020 verwacht. 

Meld je aan via  

trefpunt@dorpshuis-austerlitz.nl. 
 

 

Rectificatie…. 

In de vorige Prikkel 

stond dat Puck 

Steenhuizen 70 jaar 

lid was van SV 

Austerlitz, maar dat 

moet 60 jaar zijn! 

 

Iedereen alvast 

fijne feestdagen 

en de allerbeste 

wensen voor 2020 

gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen bedankkaart: M. Kuiper 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
mailto:trefpunt@dorpshuis-austerlitz.nl
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Elke ouder wil dat zijn of haar kind goed in zijn vel zit! Maar soms zie je aan je kind dat het niet lekker loopt;  

je kind is regelmatig verdrietig, vindt het moeilijk om contacten met anderen te maken, heeft weinig vertrouwen 

in zichzelf, vindt het moeilijk om zich op het werk in de klas te concentreren of loopt op een andere wijze tegen 

zichzelf op. Sinds deze zomer ben ik in Austerlitz met de praktijk Pauw Kindercoaching gestart. In mijn praktijk 

coach ik kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben.  

Tijdens de coaching ontdekt het kind welke kwaliteiten in hem/haar verborgen zitten, hierdoor versterken de 

eigen krachten en leert het kind keuzes maken waardoor het zelfvertrouwen ontwikkelt. Het kind ontdekt wat 

zijn/haar mogelijkheden zijn en leert daarmee weer nieuwe vaardigheden. Ik maak gebruik van diverse 

technieken, materialen en methodes om met het kind aan zijn/haar leerdoel te werken.  

In mijn praktijk mag elk kind het gevoel ‘Zo trots als een Pauw’ ervaren als zij hun krachten en mogelijkheden 

ontdekken en als zij hun eigen leerdoel hebben behaald!  

Als je meer informatie wilt ontvangen, of je vraagt je af of kindercoaching voor jouw kind geschikt is,  

bezoek dan mijn website of neem telefonisch of via mail contact op. 

   

Heleen Pereboom-Pauw  

 www.pauw-kindercoaching.nl    ⚫   06-15023074    ⚫    pauw@kindercoaching.nl 

 

 

In de vorige Prikkel is per ongeluk iets fout gegaan bij de 

vermelding van de herdenkingsboom bekend als ‘de 

Lindeboom van Samuël Boas’ op de hoek van de 

Gramserweg-Oude Postweg. 

Hieronder een foto van de tekst op de gedenkplaat die 

dit jaar bij deze boom geplaatst is. 

 

 

Foto’s: Stg. Lokaal Austerlitz 

http://www.pauw-kindercoaching.nl/
mailto:pauw@kindercoaching.nl
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Dit seizoen is er opnieuw een leeskring in De Hoeksteen. Het kiezen van een boek 

vond ik moeilijk. Verschillende titels heb ik bekeken, gelezen en uiteindelijk toch 

opzij gelegd. Maar uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat van de zoektocht: 

‘Rebible’ van Inez van Oord. Na ‘God en ik’ van Alain Verheij, dat we vorig jaar 

bespraken, is dit opnieuw een boek dat prikkelt, inspireert en verrast. Inez van 

Oord is journalist en uitgever. Ze stond aan de wieg van het tijdschrift Seasons.  

En later bedacht ze ook Happinez, ‘een magazine over bewustwording en 

spiritualiteit’. Tien jaar lang stond ze aan het roer. Ze verdiepte zich in tal van 

spirituele stromingen.  

In Rebible gaat ze terug naar haar eigen wortels: de Bijbelverhalen die ze zich herinnert van haar 

kindertijd. Vijftien bekende Bijbelverhalen kiest ze uit, zoals Noach, de toren Babel, Mozes en de Tien 

Geboden, de wonderbare spijziging en het verraad van Judas. Bij elk Bijbelverhaal vraagt Van Oord zich 

af: hoe zit het precies? Wat gebeurt hier eigenlijk in de vertelling? Wie doet wat, en waarom? Kun je het 

ook anders zien? Kinderlijke vragen. Goede, nieuwsgierige vragen. Het levert verrassende 

perspectieven op. Het hier en nu, ons leven, is daarbij nooit ver weg. 

Vijf Bijbelverhalen zullen we bespreken in evenzoveel avonden. De eerste avond is op 3 december.  

Wil je meedoen? Laat het me weten (per mail, via WhatsApp/sms of telefonisch: 

mailmartinboon@gmail.com, 06-16279444). De overige data zijn in 2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart 

en 31 maart. We beginnen telkens om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Hartelijk welkom! 

 

 

11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag. Inderdaad: Sint-Maarten! Het is weer bijna zover. 

En traditiegetrouw trappen we af in de kerk. Om 18.30 uur is iedereen hartelijk welkom in De Hoeksteen. 

We luisteren dan naar het verhaal van Sint-Maarten. En er is een smakelijke verrassing! Daarna kan 

iedereen langs de huizen.  

En wil je dit jaar het dorp in met een 

hele mooie, bijzondere lampion? Of 

hebben jouw ouders dit jaar geen tijd 

of zin om een lampion met jou te 

maken? Kom dan een dag eerder 

(zondag 10 november) ook naar de 

kerk. Vanaf 15.30 uur is iedereen tot 

twaalf jaar dan hartelijk welkom, met 

(groot)ouders of verzorgers.  

Samen gaan we dan lampionnen 

maken. Ook dan is er een verhaal en 

zingen we met elkaar. Geef je wel 

even op bij mij (tel. 06-16279444). 

Dan houden we rekening met je bij 

de inkoop met materialen.  

Tot ziens! 

Afbeeldingen: Bol.com & nl.pinterest.com/idijkhuizen/sint-maarten/ 

Leeskring ‘Rebible’ 

Sint-Maarten 

mailto:mailmartinboon@gmail.com
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Zoals jullie wellicht weten: ik ben een breier. Nog maar ongeveer een jaar. Dankzij 

filmpjes op internet leer ik het. Na heel wat sjaals en mutsen, ben ik nu bezig met 

truien. Eerst één voor Joris (15 maanden) en mezelf en nu is Karlijn (3,5 jaar) aan 

de beurt. Ze wil graag een ‘lichtrode’, samen hebben we de wol gekocht. Ik vind 

breien leuk om te doen. Het werkt ontspannend, meditatief misschien zelfs.  

Ik weet dat er meer ‘handwerkers’ in en buiten de kerk in Austerlitz zijn. Breiers, hakers, borduurders 

enz. En ik nodig al deze ‘handwerkers’ graag een keer hartelijk uit in de kerk. En wel op dinsdagmiddag 

3 december om 15.00 uur. Neem je werk mee! Onder het genot van koffie en thee, gaan we dan 

handwerken. En praten. Allebei tegelijk, als dat lukt.  We gaan praten over onze werken. Over wat het 

handwerken geeft. Over de draad weer oppakken. Over losse eindjes in het leven, afhechten en steken 

die we allemaal op z’n tijd laten vallen. Zegt het voort, tegen andere Austerlitzse handwerkers.  

Iedereen is hartelijk welkom!  

 

 

 

 

Voor de zomervakantie hebben de kinderen van basisschool de Pirapoleon en de diaconie van De 

Hoeksteen een mooi project vormgegeven.  

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, deze kinderen kunnen niet op vakantie. 

Samen met de Pirapoleon, Voedselbank Zeist, Speelgoedwinkel PlanetHappy en Kerk in Actie konden 

wij deze kinderen in de Gemeente Zeist een tas aanbieden waarin leuke spullen zaten zodat zij ook op 

een fijne manier vakantie konden vieren.  

De kinderen van de school hebben geld ingezameld met een 

sponsorloop en een activiteitenmarkt. Dankzij alle giften en het mooie 

bedrag dat de kinderen hebben opgehaald, konden wij 

knutselmateriaal, gezelschapsspelletjes en buitenspeelgoed 

aanschaffen.  

Op vrijdagmiddag 19 juli hebben wij 87 kinderen blij gemaakt met een 

rugzak vol vakantiepret. Blije kinderen en dankbare, verraste ouders die 

met een extra tas bij de voedselbank wegliepen. Daar deden we het 

voor!! 

Alle hardlopende kinderen, gulle gevers en meewerkende handen: 

hartelijk bedankt dat we dit project tot een succes konden maken! 

  

Ds. Martin Boon 

 

Joanne Bloemsaat, Mariët Crama,  

Els van Koningsveld en  

Heleen Pereboom 

 

Foto’s: Heleen Pereboom / Afbeelding: Pixabay.com 

Handwerken in de kerk 
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Pompoenlasagne voor 6 personen 

Ingrediënten: 

• 1 flespompoen 

• 1 grote ui 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 eetlepel Italiaanse kruiden 

• peper & zout 

• 500 gram mager rundergehakt of 2 pakjes vega gehakt 

• 400 gram tomatenblokjes (1 blik) 

• 1 klein blikje tomatenpuree 

• 125 gram crème fraîche 

• 120 gram feta 

• 100 gram ricotta 

• Parmezaanse kaas (optioneel) 

 

Zo gezond is pompoen 

Pompoen is rijk aan vezels waardoor 

je langer een verzadigd gevoel hebt. 

Ook is deze heerlijke groente zeer rijk 

aan calcium, kalium, ijzer en vitamines 

A, B en C. De pompoen bevat pectine 

dat zeer bevorderlijk is als je gewicht 

wilt verliezen, doordat de pectine het 

glucosegehalte en cholesterolgehalte 

verlaagd. De bètacaroteen helpt de 

huid te beschermen tegen UV-straling. 

Kortom: een blijvertje dus die 

pompoen! 

 

 

Van deze pompoenlasagne zonder lasagnebladen zal 

de hele familie smullen! Je kunt deze lasagne makkelijk 

van tevoren bereiden en koud wegzetten voordat je hem 

in de oven zet.  

Lekker in combinatie met een frisse salade. 

Pompoenlasagne 

zonder lasagnebladen 

 

Zo maak je het: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de pompoen in zo dun mogelijke plakken. 

Snipper de ui, snijd de knoflook fijn en fruit deze aan in wat olie. 

Voeg dan het gehakt toe en bak even mee. Voeg daarna de 

tomatenblokjes, tomatenpuree, Italiaanse kruiden en wat peper en 

zout toe. 

Vet een ovenschaal in en maak laagjes van de plakjes pompoen en 

het gehaktmengsel tot deze op zijn en/of de schaal vol is. 

Voor de saus: 

Smelt de crème fraîche, feta en ricotta met een snufje zout in een 

pannetje en giet deze over de lasagne. Bestrooi eventueel nog met 

wat Parmezaanse kaas en bak de lasagne af in 35-40 minuten. 

 

Foto’s: E. Dupree / Afbeeldingen: Pixabay.com 
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Gezellig aan de keukentafel gezeten, onder het genot van een heerlijk vers 

kopje thee vertelt Carol Dohmen haar verhaal. Zij en haar partner Paul 

wonen sinds 1998 in Austerlitz. Na vele jaren in Zuid-Amerika en Pakistan 

gewerkt te hebben kozen zij ons dorp uit om van het jonge gezinsleven te 

genieten. 

Carol is landbouwkundig ingenieur van beroep en vond het heerlijk om 

zowel met de inhoud bezig te zijn als organisaties te begeleiden en te 

coachen in Nederland, maar ook in het buitenland. Zij heeft ook 14 jaar bij 

het ministerie van Landbouw gewerkt en hield zich daar met name bezig 

met natuurontwikkeling. Maar het beklemmende van een baan en de vraag 

‘wat is er nog meer in het leven’ maakte dat zij in januari 2018 ontslag nam 

en voor zichzelf begon, het eigen bedrijf trok. Niet meer die strakke banden, 

maar zelf je weg bepalen en tijd inrichten daar geniet zij nu van. 

Tijdens haar baan was Carol al wel begonnen met columns schrijven. Ze is altijd al een taalliefhebber 

geweest en vond het schrijven van een opstel op school ook leuk. Verbazingwekkende situaties die ze 

bijvoorbeeld opdeed tijdens het paardrijden maakten dat ze wilde vertellen wat ze had meegemaakt. Ze 

begon haar verhalen op Facebook te plaatsen en ontving veel positieve reacties uit haar vriendenkring. 

Haar werd aangeraden om er meer mee te doen.  

Alsof het zo heeft moeten zijn stond er in de Nieuwsbode een oproep voor columnisten en journalisten. 

Ze heeft de sprong gewaagd en in plaats van haar CV heeft zij een column ingestuurd en werd meteen 

de volgende dag gebeld met de vraag: ‘Hoe vaak wil je een column schrijven? Iedere week, twee weken 

of eens per maand?’ Ze is eerst maar eens begonnen met 1x per maand.  

Doordat Carol meer tijd kreeg vanaf 2018 heeft ze aan de redactie gemeld dat zij ook wel tijd zou 

hebben om andere artikelen te schrijven.  

Haar artikelen hebben vaak binding met Austerlitz en brengen ons dorp positief in het nieuws, dat is een 

mooie bijkomstigheid! Carol kan door de redactie op pad gestuurd worden maar soms ontstaat het 

verhaal vanzelf doordat ze deelneemt aan een activiteit dat een leuk verhaal oplevert. 

Voor Stichting Austerlitz Lokaal interviewt zij ook inwoners uit Austerlitz die al vele jaren in ons dorp 

wonen en ‘het geheugen van Austerlitz’ zijn. Deze verhalen worden op de website van Lokaal Austerlitz 

gezet maar ook in De Prikkel geplaatst. In deze Prikkel staat het verhaal van de familie Meerwijk. 

Daarnaast is zij ook bestuurslid van Woonstichting Nu Voor Straks die momenteel druk in overleg is met 

de aannemer en architect over de te bouwen patiowoningen. Het is momenteel best wel spannend en 

het begint te dringen qua tijd. Carol hoeft zich dus niet te vervelen. 

De Interviewer 

Geïnterviewd… 

door Hanneke Phielix 

Afbeelding: C. Dohmen 
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Carol was afgelopen september door Erica gevraagd om een artikel te schrijven over het Blaasfestival. 

Zij schreef een leuk artikel over de deelnemende dweilband ‘DAD Barst Los’ uit Driebergen. De redactie 

van de Nieuwsbode heeft dit artikel ook in de uitgave voor regio Heuvelrug geplaatst.  

Als kettingreactie heeft dit dan weer veroorzaakt dat ze nu ook artikeltjes voor die regio schrijft, want ja 

waarom ook niet, Driebergen ligt immers om de hoek. Zo heeft zij al een artikel geschreven over het 

verkeerslicht dat speciaal voor de veiligheid van paard en ruiter bij de tunneltjes op de Traaij gaat 

komen. Auto’s moeten dan wachten totdat de ruiters door de tunneltjes heen zijn. 

Het eigen bedrijf van Carol heeft ook met paarden te 

maken. Zij helpt mensen door middel van coaching om 

weer of meer grip op hun leven te krijgen. Dat doet zij met 

haar paard, want een paard voelt perfect aan hoe een 

persoon zich voelt en zorgt dat het zichtbaar wordt voor 

de persoon zelf. Soms zijn het één op één sessies, maar 

zij werkt ook met teams. Het is geen therapie maar het 

helpt bij de ontwikkeling van jezelf en de samenwerking 

met anderen. 

Op advies van mensen om haar heen heeft zij haar 

columns, die gepubliceerd zijn op Facebook en die in de 

Nieuwsbode verschenen zijn, gebundeld in een boekje en 

dat wordt binnenkort uitgegeven.  

Als dank voor haar Austerlitz promotie opent het 

Dorpshuis belangeloos haar deuren voor de 

boekpresentatie en ook Austerlitz’ Belang sponsort het 

feestje.  

Iedereen is op vrijdag 1 november welkom in het 

Dorpshuis locatie Ouwekamp om kennis te maken met 

Carol en om haar boekje ‘Dohmen draaft door’ – natuurlijk 

voorzien van handtekening – aan te schaffen.  

  
Boekpresentatie Dohmen draaft door 

Vrijdag 1 november tussen 17.00 - 19.00 uur 

Dorpshuis locatie Ouwekamp (rechteringang) 

Afbeelding: C. Dohmen 

 

 

Geniet u ook zo van De Prikkel en wilt u dit informatieblad behouden? 

Ondersteun dan door: 

- Te adverteren! Kosten voor 3 Prikkels in 2020: hele bladzijde € 80,- en halve bladzijde € 40,-.  

- Kopij aan te leveren. Deadlines 2020: 26 januari, 17 mei en 4 oktober. We zijn op zoek naar 

verhalen, nieuws maar ook foto’s, tekeningen en alles wat met Austerlitz te maken heeft. 

- U aan te melden als redactielid. Wist u dat het maken van de Prikkel in deze opmaak door één 

redactielid een week in beslag neemt? Alle hulp is welkom! 

Stuur uw reactie naar de.prikkel@austerlitzbelang.nl. 

 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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De Stichting Lokaal Austerlitz heeft een pleitnota opgesteld voor het behoud van het Lokaal aan de 

Oude Postweg 137. Dit bijzondere gebouw heeft een rijke historie en is van culturele betekenis voor het 

dorp. Het verenigingsgebouw heeft voor de bewoners van Austerlitz een grote rol gespeeld voor het 

verenigingsleven, bruiloften, partijen en gezondheidszorg. Het gebouw is in 1887 aan Austerlitz voor dit 

doel geschonken door de familie De Beaufort. Vanaf 1890 tot aan de opening van het Dorpshuis in 

1973 heeft het verenigingsgebouw zijn sociaal culturele functie vervuld voor Austerlitz. In 1974 is 

vergunning verleend om het verenigingsgebouw te verbouwen tot R.K.-kerk. De kerkfunctie is in 2015 

onttrokken aan de eredienst.  

Het Lokaal is nu tijdelijk - opnieuw - in gebruik als Dorpshuis tot het nieuwe Dorpshuis klaar is. Wat gaat 

er daarna gebeuren met het Lokaal? Het bisdom is nog altijd eigenaar en het wordt nu tijdelijk aan het 

Dorpshuis verhuurd. 

Een werkgroep bestaande uit Lia, Hans, Remco, Bert, Paul en Lidwien willen dat het gebouw behouden 

blijft en een nieuwe invulling krijgt. De werknaam voor deze werkgroep is 'Het Nieuwe Lokaal' en valt 

onder de Stichting Lokaal Austerlitz.  

“We zetten ons in voor een sociaal culturele functie, een stichting of voorziening aanvullend op de 

andere functies rond het plein. De sleutel tot succes is samenwerking.” 

Tot de opening van het nieuwe Dorpshuis ’t Trefpunt, wordt het gebouw nog gebruikt zoals het is 

bedoeld; van en voor het dorp. Ideeën zijn er genoeg; maar er moeten ook huurders komen die kunnen 

zorgen voor een sluitende exploitatie. Het monumentale gebouw heeft een grondige opknapbeurt nodig 

en dat moet natuurlijk ook bekostigd worden.  

De werkgroep heeft een vragenlijst opgesteld om te inventariseren wat er voor ideeën voor invulling van 

het gebouw zijn. Er wordt ook gezocht naar mensen die kunnen helpen in het behoud en de nieuwe 

invulling. We zijn bijvoorbeeld concreet op zoek naar iemand die ons kan helpen in planontwikkeling; 

een architect of bouwkundig tekenaar en conceptontwikkelaar. Je kunt ook al helpen met bijvoorbeeld 

het opzetten van een crowdfundingsactie, maken van een filmpje, fotoreportage of later bij de uitvoering 

en renovatie of het beheer.  

Naast een digitale vragenlijst welke is te vinden op de Facebookpagina van het Nieuwe Lokaal, kun 

je ook jouw ideeën kwijt in een doos in het Lokaal zelf. Heb je geen Facebook, stuur dan een mail naar 

hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com of haal een vragenlijst op bij Bert van Ginkel aan de Weideweg 5. 

 
Remco Jutstra 

Foto’s: werkgroep ‘Het Nieuwe Lokaal’ en Stg. Lokaal Austerlitz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxsvarzc6WUpK0xEncVB5lK6tSh9NPLylIkqgGtQ7opdo67A/viewform
https://www.facebook.com/Het-Nieuwe-Lokaal-106006420773454/
mailto:hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com
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Net voor de grote vakantie is de SV Austerlitz begonnen met 
voetbaltraining voor de mini’s (5 tot 7 jaar). 
Sinds enkele weken is er een herstart geweest en o.l.v. Puck 
Steenhuizen wordt er op de woensdagmiddag van 16.00 tot 
16.45 uur door ±16 kinderen enthousiast getraind. 
Als er kinderen zijn van 5 tot 7 jaar die dit leuk vinden zijn ze 
natuurlijk van harte welkom. 
 
Informatie: Puck Steenhuizen 
                   Oude Postweg 47 
                   3711 AC Austerlitz 
                   tel: 0343-491809 of 06-20845561 
 

 
29 augustus jl. zijn wij weer begonnen met het nieuwe Klaverjas kaartseizoen. 
Helaas hadden we door persoonlijke omstandigheden te maken met 
een kleine terugloop in ons ledenaantal. 
 
Heeft u zin om op donderdagvond gezellig, onder het genot van een hapje 
en een drankje, een kaartje te komen leggen dan bent u van harte welkom! 
 
Locatie:  
SV Austerlitz 
Oude Postweg 31 
3711 AC Austerlitz 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Puck Steenhuizen 
tel: 0343-491809 of 06-20845561 
email: j.steenhuizen@ziggo.nl 
 

Lekker buiten of binnen actief 

zijn op een prachtige locatie! 

Foto: SV Austerlitz & Afbeeldingen: Pixabay.com 
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Clubkampioenschappen Gemengd dubbel 50+  
Met veertien dubbels 
werd er op zaterdag 
28 september op het 
Sportpark Austerlitz 
een dagtoernooi 
tennis gespeeld voor 
de eigen leden.  
‘s Morgens verliepen 
de eerste drie 
speelronden perfect, 
na de lunch wat 
minder vanwege de 
regen wat leidde tot 
enkele onder-
brekingen.  
Het enthousiasme 
en spelgenot bij de spelers was groot gezien de foto. Dirk van Nimwegen en Karin Kroon gingen met de 
bekende eer strijken en kregen uit handen van de organisatoren Wim van Twist en Gerard Versteeg de 
bekende fles overhandigd. Het cateringteam van Elly van de Noort had weer voor een heerlijke lunch 
voor de deelnemers gezorgd.  
 

 

Wintertennis bij SV Austerlitz 
 

 

Ons winterseizoen is alweer begonnen. 

Heb je je nog niet aangemeld en wil je toch deze winter graag lekker buiten tennissen? Dat kan! 

Voor maar € 80,- kun je winterlid worden van onze gezellige vereniging. Het lidmaatschap loopt van 

1 november 2019 tot 1 april 2020. 

Je kunt dan vrij tennissen op ons mooie park en/of meedoen met de toss avonden/ochtenden.  

En meedoen aan de eventuele clubtoernooien die wellicht georganiseerd worden.  

 

Heb je nog nooit getennist of lang geleden?  

Voor € 99,- kun je winterlid worden van 1 november 2019 tot 1 april 2020.  

Je krijgt dan 3 groepslessen voor beginners van onze gekwalificeerde  

tennisleraar, deze lessen zijn op de donderdagavond.  

Natuurlijk kun je ook vrij tennissen en meedoen met de toss. 

Heb je geen racket, geen probleem die kun je van ons lenen. 

Bij voldoende aanmeldingen maken we een groeps app aan  

zodat je meteen wat af kunt spreken om te oefenen.  

  

Gerard Versteeg 

Voor meer informatie: 

mailnaar@svausterlitz.nl 

www.svausterlitz.nl 

Liesbeth Kuijper 06-11113158 

Gwen Vester 06-15107506 

 

Foto: G. Versteeg & Afbeeldingen: Pixabay.com 

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
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Muziekvereniging ‘Voorwaarts’ houdt op 

24 juni 1963 een concert voor bejaarden 

van de Amandelhof (Coll ZHG) 

 

Foto en afbeelding: Zeister Historisch Genootschap 
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Cantiamo is vanaf begin september alweer elke maandagavond in de 

“Hoeksteen” volop aan het repeteren onder leiding van dirigent Arie Perk 

en onze pianiste Barbera Sinte Maartensdijk.  

We zijn blij dat we enkele bassen en mannelijke tenoren hebben kunnen 

verwelkomen in ons koor. Met de uitbreiding van deze “mannen” is de 

verdeling van de stempartijen weer meer in evenwicht. Wie weet zijn er 

nog wel meer bassen en tenoren die recent in de nieuwe woonwijk “Thuis 

in het Loo” zijn komen wonen die graag willen meezingen met ons.    

Weet dat u welkom bent om vrijblijvend te komen luisteren en meezingen.  

 

 

Concerten najaar 2019 

Op 4 oktober 2019 heeft het Leusdens Mannenkoor samen met 
Cantiamo het concert Papageno uitgevoerd in de Marcuskerk in Leusden. 
Beide koren staan onder leiding van dirigent Arie Perk. De benaming 
Papageno komt uit Die Zauberflöte van Mozart, waaruit ook enkele 
nummers werden gezongen.  
Het uitverkochte concert werd begeleid door de pianisten Arjan Verrips van 
het Leusdens Mannenkoor en Barbera Sinte Maartensdijk van Cantiamo. 
Beide pianisten lieten ook samen van zich horen. Het programma 
vertoonde afwisseling tussen beide koren, die ook samen hun klanken 
lieten horen en uiteraard werd het publiek ook betrokken voor een 
samenzang.  
  

Het koor heet nu Cantiamo, 

maar ze zijn gestart onder 

de naam Ons Genoegen 

Foto’s: Cantiamo 
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Op 14 december 2019 staat het unieke 
“Midwinter concert” in de Oosterkerk in 
Zeist op de agenda. Cantiamo gaat 
samen met het Alphens Kozakkenkoor 
de uitdaging aan om u een onvergetelijke 
avond te bezorgen waarbij verschillende 
muziekculturen grenzen overschrijden.  
Het Kozakkenkoor staat onder leiding 
van de in Wit-Rusland geboren Arkadi 
Gankin. Naast het dirigeren zal hij het 
koor begeleiden op zijn Bajan. 
Voor Cantiamo is het weer een nieuwe 
uitdaging om Russische liederen te leren 
zingen. 
Uiteraard wordt Cantiamo tijdens het 
midwinter concert begeleidt door onze 
pianiste Barbera Sinte Maartensdijk en 
dirigent Arie Perk. 
Maar dit is nog niet alles; Sheila Moens 
ondersteunt het koor met de Bajan.  
Speciale gast is de in St. Petersburg 
geboren Viktoria Pankratova, zij brengt 
enkele prachtige ballades ten gehore.  
 

Dit unieke concert wilt u niet missen! 
Meer informatie vindt u binnenkort op 
onze website of op de posters/flyers. De 
entreeprijs is € 15,- inclusief consumptie. 
Voor de kaarten geldt: op = op. Wees er 
snel bij want de Alphense Kozakken 
nemen ook belangstellenden mee. 
 

Ondertussen zijn we tijdens de repetities 

hard aan het oefenen om de 

verschillende soorten muziek, van 

Mozart, Russisch, Hebreeuws, Duits, 

Frans onder ”de knie” te krijgen. 

 
 

  

We verwelkomen u graag bij één van onze concerten.  

Op de website: www.cantiamo-austerlitz.nl is de meest 

actuele informatie te vinden.   

Namens Cantiamo wensen we u mooie herfstdagen  

en straks prettige feestdagen toe.  

 

 

 

 
 

Kerstconcert 
Traditiegetrouw geeft Cantiamo ook altijd een 
kerstconcert. Dit jaar is het anders dan de 
laatste jaren en geven we een besloten 
concert op 22 december 2019 in de Bergse 
Bossen te Driebergen.   
 
Wilt u ons rond de kerstdagen toch komen 
beluisteren? Op eerste kerstdag 25 december 
zingen diverse koorleden tijdens de kerstdienst 
in de Hoeksteen in ons mooie dorp Austerlitz. 
 

Een Bajan is een Russische variant van de 

westerse knopaccordeon. Dit blaasinstrument 

werkt ook volgens het principe van de 

‘doorslaande tong’. Het uiterlijk van de Bajan 

verschilt niet heel veel met de westerse 

knopaccordeon. De verschillen zitten aan de 

binnenkant van het instrument en die geven de 

Bajan een andere klankkleur. 

Wilt u meer lezen over dit instrument kijk dan op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bajan_(accordeon).  

 

Petra Kentie 

Lid pr-commissie 
 

Afbeeldingen: Cantiamo, Wikipedia en Pixabay.com 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bajan_(accordeon)
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In een vorig bericht konden we melden dat we 

van werkgroep van Austerlitz’ Belang (AB) een 

zelfstandige stichting waren geworden. Nu 

kunnen we melden dat we ook een eigen 

bankrekening hebben. Hiervoor wederom dank 

aan AB, want zij hebben tot nu toe onze 

boekhouding bijgehouden. De startsubsidie van 

de Gemeente en de het geld van de prijs van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft bij AB 

gestaan en gezamenlijk hielden we de 

betalingen etc. bij. 

De lezing op 27 mei jl. is zeer goed bezocht. De 

aanwezigen kwamen veel over de familie De 

Beaufort en vele Beauforten te weten. Fleur de 

Beaufort vertelde zeer enthousiast over verleden 

en heden, over de wijze van bedrijfsvoering, 

zowel vroeger als nu, de veelzijdigheid van het 

geheel en over de familiegewoontes. De 

betrokkenheid bij de werknemers werd duidelijk. 

Dat moet wel door de bril van de vervlogen jaren 

gezien worden, want in de huidige tijd lijken 

vormen van bekommernis op betuttelen en 

bevoogding. Dit neemt niet weg dat er veel goed 

is gedaan. 

SLA heeft enthousiast meegedaan aan het 

Historische Weekend in september. Hiervan 

staan verslagen op bladzijde 29 in deze Prikkel. 

Andere activiteiten zijn het zichtbaar maken van 

de Gemeentelijke monumenten die in Austerlitz 

zijn, net zoals het zichtbaar maken van de 

herdenkingsbomen in april van dit jaar. 

De volgende lezingavond is in volle 

voorbereiding. Een controversieel onderwerp: 

tabakscultuur in Austerlitz. Roken mag niet 

meer, de cultuur is er al niet meer!!!  

 

 

 

Voor de lezingen in 2020 zijn we ook al bezig.  

Wij zijn benieuwd hoe ver men is met het 

uiteindelijke verslag van de opgravingen op de 

Keienberg en rondom het Dorpshuis. Een eerste 

indruk is al verteld in het dorp met de belofte ook 

het uiteindelijke verhaal te komen vertellen. En 

aan die belofte willen we de archeologen graag 

houden. U hoort van ons. 

Werk, dat ook moet gebeuren is het archiveren 

van allerhande berichten, publicaties en 

voorwerpen die met de geschiedenis en de 

ontwikkeling van Austerlitz hebben te maken. 

Hiervoor willen we een beroep op U doen, of 

eigenlijk 2 vragen stellen: 

- Wie heeft ruimte over waar we materialen 

droog en donker kunnen opslaan als in een 

archief? Graag willen we daar gebruik van 

maken, in elk geval tot er een duidelijke 

definitieve plek is gekomen. 

- Wie kan en wil ons assisteren bij de 

archiveren van de materialen? 

Reacties graag naar een van de bestuursleden. 

Uw inbreng van voorwerpen, gegevens en 

verhalen blijven van harte welkom! 

  

Hans Nijman, Bert van 

Ginkel, Puck Steenhuizen 

en Marja Kuiper 

 
Afbeelding: Stg. Lokaal Austerlitz 
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Afgelopen 2 oktober is de najaarsvergadering 

van onze bestuursraad gehouden. 

Voorafgaand aan de vergadering zijn de 

leden van de bestuursraad bijgepraat over de 

voortgang van de bouw in de bouwkeet van 

aannemer Van Zoelen. 

Daar hebben we met elkaar gesproken over 

de ervaringen met de bouw van de 

multifunctionele accommodatie (MFA). 

De bouw vordert gestaag en de aannemer 

gaat ervan uit dat het hoogste punt eind 

november al bereikt zal worden. Dan wordt 

het ook tijd voor een klein feestje. 

Natuurlijk zullen wij u de datum laten weten. 

Alle dorpelingen zijn dan meer dan welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestuursraad zette in zijn vergadering de 

beleidslijnen uit voor het jaar 2020 en verder. 

STICHTING DORPSHUIS AUSTERLITZ 
 

Foto’s: L. van Dijk 
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Wie wil en kan helpen om 

crowdfunding acties op te 

starten zodat wij als inwoners 

geld voor Hart van Austerlitz 

bij elkaar kunnen sparen? 

Je kunt denken aan: 

- Sponsorloop 

- Benefietconcert 

- Grote verloting 

- Verkoop van ….. 

- …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort geformuleerd: 

De SDA heeft als belangrijke taak voor nu en in de toekomst het stimuleren en bevorderen van de 

sociale binding in het dorp voor alle doelgroepen. Met deze beleidslijn wil de SDA bijdragen aan de 

vitaliteit van het dorp en haar verenigingen, waardoor het voor iedere dorpeling aantrekkelijk is om in het 

dorp te wonen en waarbij tevens oudere inwoners zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen 

behouden en hun sociale contacten in stand blijven.   

Het jaar 2020 zal een belangrijk jaar worden in de geschiedenis van Austerlitz. De bouw van de 

multifunctionele accommodatie, waarin naast een vernieuwd Dorpshuis, een nieuwe school, een nieuwe 

peuterspeelzaal, 18 (zorg-)appartementen en 7 starterswoningen (allen in de sociale huursector) worden 

gerealiseerd, moet in augustus/september zijn voltooid. Voor de bouw van deze accommodatie heeft 

Austerlitz Zorgt (AZ) de eerste aanzet gegeven, omdat het voor AZ belangrijk is dat ouderen uit het 

oogpunt van zorg zolang mogelijk in Austerlitz kunnen blijven wonen. De school en het Dorpshuis 

hebben zich hierbij, mede op instigatie van de Gemeente, graag aangesloten en samen ontwikkelen wij 

het nieuwe Hart van Austerlitz.  

In augustus 2020 wordt de school opgeleverd en per oktober 2020 zullen ook onze verenigingen weer 

bezit kunnen nemen van het vernieuwde Dorpshuis. Voor hen is het nu nog passen en meten in de 

verschillende alternatieve accommodaties die daar niet altijd op berekend zijn. Het verloopt echter 

allemaal goed door de uitstekende medewerking van de beheerders Adri van Ginkel en Jantine Venema 

die er alles aan gedaan hebben om de verenigingen zo goed als mogelijk op te vangen. Het verloopt 

mede zo goed, omdat de verenigingen zich zeer flexibel opstellen. Maar tot oktober volgend jaar zal nog 

veel van ieders inzet worden gevraagd. 

Het bestuur van het Dorpshuis is nog op zoek naar sponsoren om ons te helpen het interieur van het 

“nieuwe“ Dorpshuis aan te kunnen passen aan de eisen van deze tijd. Er is door het bestuur een 

interieurcommissie ingesteld, die de uitdaging heeft om een warme, maar moderne inrichting en 

aankleding uit te zoeken. Een inrichting waar eenieder, jong en oud zich thuis zal gaan voelen, zodat het 

vernieuwde Dorpshuis opnieuw het kloppende Hart van Austerlitz zal zijn. 

Heeft u tips voor ons, laat het even   

weten aan Adri of Jantine. 

trefpunt@dorpshuis-austerlitz.nl  

 

  

Het bestuur van SDA:  

Lia van Dijk, voorzitter  

Paul Oortwijn, penningmeester 

Joop den Engelsman, secretaris  

Eddie Breunesse, bestuurslid en bouwcoördinator 

Robert Goes, bestuurslid en vastgoedadviseur 

 

Afbeelding: Pixabay.com 

mailto:trefpunt@dorpshuis-austerlitz.nl
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Afbeelding: Zeister Historisch Genootschap 
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Door Wanda Floor-Zwart, boswachter ecologie Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer heeft in het vorig nazomerseizoen de gewone mijnspin gevonden in de Gully, aan 

de noordkant van Boswachterij Austerlitz. Dit zijn zeldzame spinnen maar dat komt waarschijnlijk 

door hun verborgen bestaan waardoor ze weinig gezien worden. 

Mijnspinnen (Atypus affinis) zijn de enige in Nederland levende vogelspinachtigen. Ze danken hun 

naam aan hun levensstijl. Ze verblijven hun hele leven in een buisvormige gang bekleed met hun 

spinsel. De spinselbuis of kous is tweedelig. Een loodrecht naar beneden gerichte ondergrondse 

buis (beendeel) tot wel 30 cm diep en een bovengronds horizontaal liggende spinselbuis bekleed 

met strooisel (voetdeel) van ca 10 cm. Naarmate de dieren ouder worden breidt hun woning zich 

steeds verder uit. Als een echt mijnenstelsel. Alleen voor voedsel en voortplanting komen 

volwassen dieren bovengronds.  

Ultieme offer voor het nageslacht 

Door hun bijzondere kaakvorm kunnen ze hun prooi door de wand van de spinselbuis grijpen 

wanneer deze hier overheen loopt. De prooi wordt naar binnen getrokken. Daarna wordt de scheur 

die daarbij is ontstaan weer hersteld. Na de laatste vervelling is het mannetje klaar voor zijn missie 

en gaat op zoek naar een vrouwtje. Heeft hij haar gevonden dan tokkelt hij in een aantrekkelijk ritme 

met zijn poten op de kous van haar woning. Het vrouwtje herkent dat en laat het mannetje toe tot 

haar domein. Daarna paren ze. Direct na de paring bijt ze haar partner dood. Ze eet hem op en 

krijgt daarmee een flinke boost eiwitten binnen die nodig zijn voor de eitjes. Het ultieme offer voor 

zijn nageslacht.  

Ze legt daarna haar eieren in een cocon in het beendeel van haar nest. De jongen komen in de 

herfst uit. De jonge spinnetjes blijven tot de eerste warme voorjaarsdagen bij hun moeder waarna 

ze zich met de wind mee laten voeren op zoek naar een eigen territorium. Mijnspinnen zijn pas met 

4 jaar geslachtsrijp. Dit is ook ongeveer de maximale leeftijd van de mannetjes. Vrouwtjes kunnen 

tot 10 jaar oud worden. Daarmee wordt deze soort het oudste van alle in Nederland voorkomende 

spinnen. 

 

Foto’s: Staatsbosbeheer 
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Door Nathan Klopper en Harm Hofman, boswachters beheer Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer probeert meer variatie in de bossen te brengen. Want hoe meer 

biodiversiteit er is, hoe sterker de natuur. Er zijn bijvoorbeeld aan de noordkant 

heideverbindingsstroken gemaakt. Geïsoleerd liggende heideveldjes zijn nu hier aan elkaar 

verbonden. Dat komt ten goede aan soorten zoals zandhagedis die door deze maatregel 

een gezonde populatie op kunnen bouwen in een voldoende groot gebied. 

Ook insectensoorten die afhankelijk zijn van een open heidelandschap kunnen van deze 

maatregelen profiteren, bijvoorbeeld graafbijen, krekels en vlinders. Om deze heideveldjes 

voor de toekomst te behouden wordt dit natuurgebied onder andere begraasd door een 

schaapskudde. Deze natuurlijke “maaimachines” zorgen ervoor dat de heide niet dichtgroeit. 

Tegen alle verwachtingen in was de heide dit jaar weer schitterend paars, dit kwam o.a. door 

een paar regenbuien die op het juiste moment zijn gevallen. De zandhagedis zet zijn eieren 

af in de randen van de zandpaden en half augustus komen de jonge zandhagedissen uit het 

zand. Als wij hier aan het werk zijn zien we deze prachtige dieren regelmatig! 

 

 

Door Corien Koreman, boswachter publiek Staatsbosbeheer 

In het gebied Wallenberg, gelegen in het noordelijk deel van 

boswachterij Austerlitz heeft Staatsbosbeheer al sinds jaar en 

dag een paalkampeerterrein. Omdat dit terrein al geruime tijd 

niet meer wordt gebruikt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, 

sluit dit terrein per 1 januari 2020. Omdat we dit mooie concept 

niet willen verliezen wordt er gekeken naar een alternatieve 

locatie met mogelijk een laagdrempelig aanmeldsysteem. 

Wat is Paalkamperen? 

Wildkamperen is in Nederland bijna nergens toegestaan, 

behalve bij Staatsbosbeheer op tien plekken die speciaal 

daarvoor zijn aangewezen. Even back to basic, genieten van de 

stilte, aangewezen op jezelf en de natuur. ‘Logeren bij de 

boswachter’ of ‘Paalkamperen’ is bedacht voor lange afstand 

wandelaars en -fietsers. In een straal van tien meter van een 

paal mogen maximaal drie trekkerstentjes gratis staan. Binnen 

72 uur moet je weer zijn vertrokken. Water neem je zelf mee.  

Er gelden een paar regels: open vuur (kampvuur) is niet 

toegestaan of alleen daar waar een vuurplaats is aangelegd.  

En je neemt je eigen afval weer mee naar huis! 

Foto: Staatsbosbeheer / Afbeelding: Pixabay.com 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

23-okt Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

24/27-okt Nationale Vogeltentoonstelling (pag. 23) Schoonoord Doorn Austerlitzse Vogelvrienden 

30-okt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

30-okt Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

31-okt Workshop Energiebesparing Dorpshuis/Ouwekamp 19.30 uur Austerlitz Duurzaam 

1-nov Boekpresentatie 'Dohmen draaft door' (pag. 38) Dorpshuis/Ouwekamp 17.00-19.00 uur Carol Dohmen 

2-nov Duurzame Huizenroute Austerlitz (pag. 11) start: Oude Postweg 99 - 10.00 uur Austerlitz Duurzaam 

6-nov Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

6-nov Lezing: Egypte ontraadseld - Huub Pragt (pag. 48) Boekh. J. Baas 20.00 uur (€ 5,-) Huub Pragt 

10-nov Lampion maken voor Sint-Maarten (pag. 34) De Hoeksteen 15.30 uur Protestantse Gemeente 

11-nov Sint-Maarten viering (pag. 34) De Hoeksteen 18.30 uur Protestantse Gemeente 

13-nov Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

13-nov Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

13-nov Cursus Reanimeren - avond 1 (pag. 27) Locatie bij deelnemers bekend Austerlitz Zorgt 

15-nov Cursus Reanimeren - avond 2 (pag. 27) Locatie bij deelnemers bekend Austerlitz Zorgt 

20-nov Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

23-nov Intocht Sinterklaas (pag. 9) Vertrek Dorpsplein 10.30 uur Austerlitz' Belang & Erica 

27-nov Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

29-nov Lezing: Tabakscultuur Militaire Kampement (pag. 49) Het Lokaal 20.00 uur Lokaal Austerlitz 

1-dec Wandeling Landgoed Noordhout (pag. 9) Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

3-dec Handwerken in de kerk (pag. 35) De Hoeksteen 15.00 uur Protestantse Gemeente 

3-dec Leeskring 'Rebible' (pag. 34) De Hoeksteen 20.00 uur Protestantse Gemeente 

4-dec Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

11-dec Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

11-dec Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

12-dec Concert in Kerstsfeer Mirtehof Zeist 19.30 uur Erica 

14-dec Midwinterconcert Cantiamo & Kozakkenkoor (pag. 47) Oosterkerk Zeist 20.00 uur (€ 15,-) Cantiamo 

15-dec Kerst-Doe-Markt De Hoeksteen 's middags Meisjesclub Austerlitz 

18-dec Kerstviering voor Ouderen De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

20-dec Kerstborrel Austerlitz' Belang (pag. 5) Het Lokaal 18.00-20.00 uur Austerlitz' Belang 

5-jan Wandeling Bornia/Heidestein (pag. 9) Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

7-jan Leeskring 'Rebible' (pag. 34) De Hoeksteen 20.00 uur Protestantse Gemeente 

8-jan Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

8-jan Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

15-jan Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

18-jan Dubbelconcert Erica & EMM te Leersum (pag. 19) Wordt per flyer bekend gemaakt Erica  

22-jan Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

22-jan Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

26-jan Deadline Prikkel 2020-1 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

2-feb Wandeling Landgoed Den Treek-Henschoten (pag. 9) Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

4-feb Leeskring 'Rebible' (pag. 34) De Hoeksteen 20.00 uur Protestantse Gemeente 

8/9-feb De Prikkel 2020-1 wordt bezorgd Digitaal en in het dorp Austerlitz' Belang 

 

 

 

  

Iedere week in het Dorpshuis (Het Lokaal/Ouwekamp): 
maandag 14.00-16.00 uur Kleuren 
woensdag 09.00-10.00 uur Bewegen voor ouderen 
dinsdag 09.30-10.45 uur Yoga 
woensdag 14.00-16.00 uur Biljarten 
donderdag 10.45-11.45 uur Bewegen voor ouderen 
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  COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Charles Laurey 

Pater de Leeuwweg 3, 3711 BX 

tel. 0343-447815 

Secretaris – Gusti Smulders 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

tel. 0343-493636 

2e Secretaris – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  

Jan Pereboom 

De Beaufortweg 11, 3711 BW  

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

J.A.C. Snijders 

H.A. van der Vegt 

G. van Wandelen 

G.T. de Zeeuw 

 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij  

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 26 januari 2020 

verschijningsdatum rond 8/9 februari 

 

 

 De Prikkel is het blad van  

 Vereniging Austerlitz’ Belang 

 

 Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

 kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

 info@austerlitzbelang.nl 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

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

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

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

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

http://www.issuu.com/
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