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De zomer van 2018… 
 

Die was warm, droog en lang en wat mij betreft onvergetelijk. Mijn tuin was met het 
sproeiverbod helaas behoorlijk uitgedroogd. Maar met een beetje regen in het najaar zie ik,  
na ingrijpend snoeiwerk, nu toch weer verse blaadjes aan de takken. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is mijn straat helemaal vol geparkeerd met auto’s van 
wandelaars die deelnemen aan de wandeling georganiseerd door Austerlitz’ Belang. Voor het 
tweede jaar is Jouke Numan belast, samen met vele lokale vrijwilligers, met de organisatie van 
dit grote evenement. En door het schitterende weer is de belangstelling enorm. Fijn Jouke en 
alle betrokken vrijwilligers dat de vele uren werk achter de schermen beloond zijn met zo’n 
grote opkomst. 
 

Een ander zeer succesvolle gebeurtenis was natuurlijk het Kampement dat voor het eerst sinds 
jaren weer doorgang vond. Prachtig weer, grote opkomst en veel spelplezier hebben de 
organisatoren doen besluiten het evenement ook in 2019 te organiseren. Het verzoek om een 
bedrag in onze begroting 2019 op te nemen is al in behandeling genomen. 
 

De financiële positie van Austerlitz’ Belang vraagt altijd aandacht. Er wordt heel hard gewerkt 
door onder andere Gerard Marlet, Puck Steenhuizen en onze bestuursleden om leden te 
werven. Dat gaat hen gelukkig goed af. Ook daarvoor onze dank.  
En nu de oplevering van de nieuwbouw in zicht komt hopen we daar natuurlijk ook veel leden te 
werven. Zo blijft Austerlitz’ Belang een vitale vereniging die op 10 november 2020 75 jaar 
bestaat. Elders in deze Prikkel leest u daar meer over, want dat gaan we vieren! 
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In de zomermaanden hebben we ook ambtelijk en bestuurlijk overleg gehad en bijgewoond. 
Onderwerpen waren onder meer de plaats van de extra zendmast in Austerlitz, de 
“spoorwegwagon in de achtertuin”, nieuwe straatnaamborden, de nieuwbouw Hart van 
Austerlitz die toch echt in 2019 gaat starten en de verkeerssituatie. Met een commissie van vier 
leden (Tjeerd Westerterp, Edwin Bokhorst, Klaas Eleveld en ikzelf) hebben we op verzoek van 
wethouder Jansen, de meer dan 10 aandachtspunten van het verkeer in Austerlitz in kaart 
gebracht. We wachten nu op ambtelijke afstemming.  
We houden de leden op de hoogte van de ontwikkelingen over het fietspad aan de Traay, de 
rotonde Woudenbergseweg, voorkomen sluipverkeer, handhaving 30 km, de ontsluiting van de 
nieuwbouw etc. etc. In ieder geval op de jaarlijkse ALV en tussentijds via De Prikkel.    
 

Austerlitz’ Belang is ook betrokken bij Ouwekamp, ons eetcafé. Samen met onder andere 
Austerlitz Zorgt en betrokken inwoners zijn wij na het faillissement van Het Plein in 
gezamenlijkheid aan de slag gegaan om het restaurant weer open te krijgen en nieuwe 
initiatieven op die plek voor te bereiden. Het bestuur van AB vindt het heel belangrijk dat de 
horecafunctie voor Austerlitz behouden blijft! 
 

Tja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
De historische werkgroep Lokaal Austerlitz is druk bezig een “museum” in te vullen dat in het 
Hart van Austerlitz zal worden gevestigd, op zijn minst met een aantal vitrinekasten zoals het er 
nu naar uitziet.  
De opgravingen in Austerlitz halen ook de landelijke media. Vorige week een paginagroot artikel 
in het NRC met als kop: “Dit was een kamp van plezier”... Er zijn plannen om een avond voor te 
bereiden waar de archeologen voor ons als huidige bewoners van het “Kamp van plezier” zullen 
onthullen wat er allemaal uit onze bodem komt. Daar hoort u ook meer over. 
 
En in een tijd van Klimaatverdrag en duurzaamheid is het ook goed te weten dat Jan Pereboom 
die verantwoordelijk is voor Austerlitz Duurzaam, dat ook valt binnen Austerlitz’ Belang, 
constant plannen maakt en uitwerkt op het gebied van ledverlichting, zonnepanelen, nul op de 
meter en deelauto’s. Heel graag hopen wij op korte termijn concrete voorstellen te presenteren. 

 

Tenslotte, er gebeurt veel - te veel om op te noemen -  
ik heb niet de illusie dat ik nu helemaal volledig ben 
geweest.  
 

We gaan de herfst en winter in. Sinterklaas wordt weer 
feestelijk verwelkomd en de te houden kerstborrel voor 
de leden van Austerlitz’ Belang wordt belegd.  
Kortom we zijn en blijven actief voor de bewoners van 
het “Kamp van Plezier”!!! En voor suggesties of goede 
ideeën houden we ons altijd aanbevolen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Laurey,  
voorzitter 
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Je kunt in je bed blijven liggen maar er is een goed alternatief! Wandelschoenen en 

winterjas aan, vroeg uit de veren en lekker het bos in. Misschien de eerste tien minuten 

wat fris maar daarna heerlijk genieten in de bossen rondom Austerlitz.  

Gewoon een keer doen! Je zult er geen spijt van krijgen. 

Twee Austerlitzse Gildegidsen (Hans van den Breul en Gerard Versteeg) zorgen hier en daar 

voor 'vertelmomenten' en stippen bijzonderheden aan waar je normaal aan voorbij wandelt. 

Mooie paddenstoelen spotten en misschien onderweg een kudde schapen tegenkomen, wie 

weet! 

We wandelen ongeveer twee uur in een rustig tempo. Met uitzondering van 6 januari is het 

mogelijk om ook de hond mee te nemen. Na afloop kan er een kop koffie of thee worden 

gedronken in Ouwekamp, ons eetcafé voor een schappelijk prijsje. 

Het wandelprogramma ziet er als volgt uit: 

➢ 2 december, wandelen op landgoed Noordhout; 
➢ 6 januari bezoeken we Bornia en Heidestein van het Utrechts Landschap; 
➢ 3 februari gaan we naar landgoed Den Treek-Henschoten; 
➢ 3 maart het gebied rondom Het Witte Huis, Beauforthuis en het Bosmuseum. 

 
De wandelingen starten om  
10.00 uur bij de bushalte  
op het Dorpsplein.  
 
Kosten € 2,50 per persoon. 
 

 

Gerard Versteeg  

Gewoon een  

keer doen!  

Je zult er geen 

spijt van krijgen. 
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Ergens in februari van dit jaar ging Het Plein 

failliet en verdween deze horecagelegenheid. 

Een holle kies in het dorp. Direct daarna 

kwamen dorpsgenoten, vertegenwoordigers van 

het Dorpshuis, Austerlitz’ Belang, Austerlitz 

Zorgt en meerdere vrijwilligers bijeen om te 

proberen een duurzame onderneming van de 

grond te krijgen. 

Vanaf februari is er met man en macht achter de 

schermen gewerkt om zo snel mogelijk een 

concept te ontwikkelen en “de loop” er weer in te 

krijgen. Het concept dat we bedachten was een 

maatschappelijke onderneming met 

betrokkenheid van inwoners uit Austerlitz.  

Als eerste start van een ontwikkeling naar een 

volledige invulling van alle ruimtes. Op die plek 

wilden we zo snel mogelijk open met 

“Ouwekamp, ons eetcafé”. Dat is gelukt, in juli 

konden we openen! In de tweede fase trekt het 

Dorpshuis tijdelijk in en in fase 3, de laatste, 

hopen we mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt een passende baan te geven. 

De betrokkenheid van de inwoners hebben we 

vormgegeven in de Vereniging Ouwekamp, ons 

eetcafé. Door lid te worden van de vereniging 

willen we financiële reserves opbouwen voor 

Ouwekamp. Bovendien willen we betrokkenheid 

van leden bij de plannen mogelijk maken en hen 

uitnodigen tips aan ons uit te brengen.  

 

Om financiële risico’s te voorkomen is de 

exploitatie van het eetcafé bewust gescheiden 

door de oprichting van “Ouwekamp, ons eetcafé 

B.V.” die huurt van Bavaria, personeel werft en 

aanstuurt en zo een bloeiende maatschappelijke 

onderneming runt. Het unieke is dat zowel het 

bestuur van de Vereniging als van de B.V. 

bestaat uit inwoners 

van Austerlitz.  

Voor en door 

Austerlitz dus!  

Al voor de opening in juli, in het kader van de 

voorbereiding van de plannen, is er op een 

introductie bijeenkomst gepeild of het dorp deze 

ontwikkeling wilde steunen. Een grote opkomst 

en vele aanmeldingen als lid van de vereniging 

waren het antwoord.  

We hebben onder de leden en bij andere 

betrokkenen duizenden euro’s opgehaald 

(crowdfunding) als startkapitaal om ook de 

aanloopkosten te betalen. Onder de bijna 250 

leden en bedrijven hebben we zojuist de 

contributie 2018 geïnd. Dat is een buffer die we 

kunnen inzetten om investeringen die de B.V. wil 

doen mede mogelijk te maken. 

 

Inmiddels is de eerste Algemene 

Ledenvergadering van de Coöperatie op 

10 oktober achter de rug. Daar is op een 

uitvoerige wijze verantwoording afgelegd over 

wat er met de financiële betrokkenheid van de 

leden is gebeurd. En is er ook gesproken over 

de toekomstplannen.  

 

Nu volstaan we als bestuur - bestaande uit 

Marja Kuiper (voorzitter), Lidia van de Eijnde 

(secretaris), Marianne Veenema (lid) en Charles 

Laurey (penningmeester) - jullie te vertellen dat 

we er zijn en wat we doen.  

Mocht het nodig zijn dan zullen we graag ook via 

De Prikkel jullie op de hoogte houden van het 

reilen en zeilen van Ouwekamp, ons eetcafé. 

Even voorstellen… Weer een vereniging erbij in Austerlitz? Ja dus! 

 

Charles Laurey 



_____________________________________________________________________________________________ 
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Zomeravondconcert 5 juli 

Stelt u eens voor…. een prachtige zomeravond, 

gezellig samen met vrienden en bekenden op het 

Dorpsplein met een drankje in de hand luisterend 

naar heerlijke muziek. 

Was u erbij en heeft u ook zo genoten van dit 

concert? De Gitaaracademie, Partiamo en Erica 

aangevuld met super solisten zoals Jim van der Zee 

(Voice of Holland), Annet Visser (fluit), Daja van de 

Vosse (marimba), Chera van Dijk, Mirjam 

Doornkamp, Anouk Snijders, Erik Roelofs, Nino van 

de Velde en Lars Doornkamp hadden een mooi en 

afwisselend programma voor u ingestudeerd.  

Het was ook echt een mooie 

zomeravond met veel publiek en 

een fantastische sfeer. De buitenbar 

van het Dorpshuis werd goed 

bezocht en alle aanwezigen genoten 

van deze avond. Kortom, het was 

zeer geslaagd en wat ons betreft 

voor herhaling vatbaar!  

Er zijn al ideeën voor volgend jaar, 

dus als u ook dan allemaal naar het 

plein komt en de weergoden weer 

zo fantastisch meewerken dan gaat 

dat zeker goed komen. 

Najaarsconcert zaterdag 24 november 

Het Najaarsconcert gaat bijzonder worden dit jaar. Daarom zullen wij voor dit concert toegangskaarten 

gaan uitgeven. We verwachten extra veel belangstelling voor dit concert maar we kunnen niet onbeperkt 

mensen binnenlaten; vanwege brandweervoorschriften mag de zaal niet overvol worden. En als het 

inderdaad extra druk wordt, willen we ervoor zorgen dat onze donateurs en de partners van de 

muzikanten in ieder geval een plaatsje hebben! De donateurs worden binnenkort geïnformeerd over hoe 

het concert er uit zal gaan zien en hoe zij een toegangskaart kunnen bemachtigen. We kunnen nu alvast 

verklappen dat één van de nummers op het programma een echte uitdaging is voor onze trompettisten, 

zij mogen allen soleren; de vonken vliegen er nu al vanaf dus dat belooft wat voor het concert.  

Wij hopen op een volle zaal en een prachtig concert. 
 

Concerten in 2019 
Helaas kunnen onze concerten volgend jaar geen doorgang vinden in Austerlitz, het Dorpshuis is 
immers dicht. Het is jammer dat we niet in Austerlitz terecht kunnen om u een voorjaarsconcert aan te 
bieden, dat is overmacht. Er is gelukkig wel vervangende repetitieruimte voor Erica, maar er is helaas 
geen zaal die groot genoeg is om plaats te bieden aan een podium voor Erica én stoelen voor u. Om 
toch te kunnen optreden volgend jaar, hebben we contact opgenomen met de muzikanten in Stein, 
Limburg. Dat is de thuisbasis van ‘Société St. Martin Fanfare de Stein’. Weet u nog? Deze fanfare was 
verleden jaar oktober in Austerlitz en gezamenlijk hebben we een koffieconcert gegeven in het 
Dorpshuis. Wij zouden het leuk vinden een tegenbezoek aan Stein te brengen en hopen dat dat 
inpasbaar is in hun programma voor volgend jaar. 
Voor het najaar zijn wij nog op zoek naar een locatie, wij denken aan de Oosterkerk of de Broekerkerk in 
Zeist. Zodra daar meer over bekend is brengen wij u op de hoogte. 
 

www.fanfarecorpserica.nl        Facebook        Ericaantje       mailnaar@fanfarecorpserica.nl 

http://www.fanfarecorpserica.nl/
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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28e Heikneuter Blaasfestival 16 september 

Gelukkig was het festival dit jaar weer buiten, we 

hadden heerlijk nazomer weer! Dit jaar waren er 

meer dweilkapellen dan voorgaande jaren,  

ze kwamen zelfs helemaal uit Uden en Weesp!  

U kon ook 

genieten van 

twee 

Egerländer 

orkesten en 

Bigband Blow uit Soest, een mooie afwisseling van muziekstijlen.  

De rommelmarkt en de verloting deden goede zaken en dat 

resulteerde in een mooie opbrengst. Het was gezellig druk en de 

broodjeskraam was dit jaar zelfs uitverkocht! Wij kijken terug op 

een fantastische muzikale dag, een echt gezellig dorpsfeest!  

Op naar volgend jaar, dan komt u toch ook weer? 

 

Erica ondersteunen, dat kan op veel verschillende manieren 

U kunt donateur worden vanaf € 5,- per jaar. Via een automatische incasso wordt het bedrag van uw 

rekening afgeschreven, het formulier ‘automatische incasso’ vindt u op onze website. Bent u al donateur, 

dan willen wij u alvast hartelijk danken voor uw jaarlijkse bijdrage. 

Iedere keer als u lootjes koopt in de pauze van een concert of bij het Blaasfestival dan helpt u Erica. 

Maar u ondersteunt ons ook door in het voorjaar iets in de collectebus van de Anjeractie van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds te doen, want 50% van het opgehaalde geld is voor onze eigen kas! 

En iedereen die in september een lot van ons voor de Grote Clubactie gekocht heeft willen wij ook 
bedanken. Dat levert ons ook een heel mooi bedrag voor onze kas op. Vanaf 13 december vindt u de 
uitslag van de trekking op https://clubactie.nl/. Wij hopen dat er dit jaar een prijs in Austerlitz valt! 
Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kunnen de leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug een stem 
uitbrengen op hun favoriete club of vereniging. Deze stemmen zijn geld waard, hoe meer stemmen er op 
een club of vereniging uitgebracht worden, hoe meer geld deze club of vereniging krijgt. Wij bedanken 
iedereen die een stem op Erica uitgebracht heeft en wachten het bedrag in spanning af. 
Als u meespeelt in de Vriendenloterij, dan kunt u Erica ook steunen. U kunt alle doelen, één van de 
goede doelen of een club of vereniging naar keuze ondersteunen. Wilt u Erica ondersteunen via de 
Vriendenloterij, kies dan ‘een club of vereniging naar keuze’. Het kost u geen extra geld en Erica 
profiteert mee, dat is toch superfijn? 

Wij zijn erg blij met uw steun, in welke vorm dan ook! Het maakt dat wij nieuwe 
instrumenten kunnen aanschaffen. Hiervoor vragen wij ook altijd subsidies aan, 
want een nieuw instrument is niet goedkoop. Dit najaar gaan wij 6 nieuwe bugels 
aanschaffen, een hele uitgave dus.  
Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op de Stichting Austerlitz Samen (SAS), zij 
ondersteunen Erica regelmatig. Tijdens het Zomeravondconcert kon u de nieuwe 
Esbas van Bart van Beek bewonderen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de 
financiële steun van de SAS.  

Dus als u de verenigingen in Austerlitz een warm hart toedraagt, ondersteun dan ook de SAS! 
 
Nieuwjaarsconcert zondag 13 januari 2019 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda en kom gezellig naar ons traditionele Nieuwjaarsconcert, 
aanvang 11.30 uur, in het Dorpshuis. We gaan het nieuwe jaar graag muzikaal met u van start! 
 
Lid worden? 
Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, maar wij zijn in het bijzonder op zoek naar muzikanten die 
bariton/euphonium kunnen spelen en we zoeken ook een baritonsaxofonist!  
Kent u iemand, of bent u zelf muzikant en op zoek naar een fanfarecorps?  
Wij repeteren iedere donderdagavond van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in het Dorpshuis.  
Jeugdleden zijn ook van harte welkom! Leden van Erica kunnen met korting lessen volgen aan de Muziekschool. 

Eerst een paar keer proberen is ook mogelijk, je hoeft niet direct lid te worden.  

Hanneke Phielix, secretaris 

https://clubactie.nl/
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Het is leuk om te merken dat er druk gebruik wordt gemaakt van de boeken in de boekenkasten in het 
Dorpshuis. Staan de boeken weer netjes naast elkaar, komt er steeds weer ruimte!! “Prima “denken wij 
dan.  
Ook leuk is het dat we steeds nieuwe boeken aangeboden krijgen. Heerlijk om die boeken tussen de 
andere boeken te zetten en de planken te vullen. De open ruimtes van de uitgeleende boeken is dan 
heel handig. 
Als er veel aanbod is van recent verschenen boeken, dan halen we boeken die lang geleden zijn 
uitgegeven uit de collectie. Die gaan naar Erica, voor de rommelmarkt bij het Blaasfestival of ze gaan 
naar de Kringloop. 
 
Al sinds een tijdje zijn er Cd’s die beluisterd kunnen worden, die collectie is ook al uitgebreid.  
Van vele genres muziek zijn er Cd’s. Ze staan onderin de linker kast. Pak en zoek op uw gemak een 
leuke Cd uit.  
Helemaal nieuw is de voorraad puzzels. Er zijn puzzels van 500 of 1000 stukjes.  
Heerlijk om in de komende maanden mee aan de slag te gaan. 
 
Als u spullen voor de boekenkasten heeft, neemt u dan contact met ons op, dan  
kunnen in overleg de boeken naar het Dorpshuis. Het is niet de bedoeling  
dat er zomaar tassen bij de kasten worden neergezet. Die ruimte wordt ook  
door anderen gebruikt. 

   
Veel plezier met uitzoeken, lezen, luisteren en/of puzzelen! 

Vriendelijke groeten,  Joke van Ooik (491183) & Marja Kuiper (491893) 

 

Dit jaar organiseren de Austerlitzse Vogelvrienden alweer voor de 11e keer een nationale 
vogeltentoonstelling in zaal 1 van Dorpshuis ’t Trefpunt, van 25 t/m 27 oktober. 
Op het moment dat dit stukje moet worden ingeleverd hebben we nog geen zicht op het aantal vogels, 
maar we hopen op een groei t.o.v. vorig jaar, toen werden er 542 vogels ingeschreven. Maar 
onafhankelijk daarvan is op onze tentoonstelling altijd een grote variatie aan vogels te bewonderen. 
De opening van de tentoonstelling is op donderdagavond 25 oktober a.s. om 19:30 uur. 
 
Openingstijden:  

❖ Donderdag 25 oktober van 19:30 uur tot 22:00 uur 
❖ vrijdag   26 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur 
❖ zaterdag   27 oktober van 10:00 uur tot 16:00 uur 

Hierna zal de trekking van onze grote verloting plaatsvinden, worden de vogels weer afgehaald door 
de inzenders en ruimen wij alles weer op zodat op maandag de zaal weer normaal gebruikt kan 
worden. 
We rekenen op grote belangstelling. Uiteraard van inzenders, leden van de Austerlitzse Vogelvrienden 
en vogelvrienden uit de wijde omgeving, maar zeker ook veel inwoners van Austerlitz, die het 
verenigingsleven een warm hart toedragen. 
 

Graag tot ziens op onze tentoonstelling! 
  http://austerlitzsevogelvrienden.nl/ 

 
Kees Verbeek, Secretaris 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
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Austerlitz 13 december 1945                                                                      

Den Edelachtbare Heer 

Burgemeester van Zeist 

 

                         Edelachtbare Heer, 

Met deze geeft onderge- 

teekende UEd beleefd kennis dat op 10 November l.l. is opgericht 

de vereeniging  “Austerlitz Belang “, welke vereeniging zich ten  

doel stelt de belangen van Austerlitz in den meest uitgebreiden  

zin te behartigen. 

Wij bevelen deze vereeniging wanneer zij eventueel met gerecht- 

vaardige wenschen bij UEd aanklopt bij UEd aan. 

 

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om UEd van harte 

dank te zeggen voor de genomen maatregelen i.z. de distributig 

aangelegenheden waardoor eens per week ook in Austerlitz zitting  

van dit bureau wordt gehouden. 

 

Met de meeste hoogachting verblijf ik namens bovengenoemde 

Vereeniging                                                                             

Hoogachtend, 

Secretaris. 

Austerl.weg 5 Austerlitz 

Tel 207 

 

Austerlitz, oktober 2018 

Het eerste bericht van de Vereniging Austerlitz’ Belang van 

13 december 1945 resulteert in het heuglijke feit dat de 

Vereniging op dinsdag 10 november 2020 75 jaar bestaat! 

Graag ontvangen wij van u, onze leden, suggesties om bij dit 

heuglijke feit stil te staan in 2020. 

U kunt uw suggesties doen via info@austerlitzbelang.nl  

of ze schriftelijk inleveren bij de secretaris Gusti Smulders, 

Oude Postweg 232. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Vereniging Austerlitz’ Belang                                                                                                 

 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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Stamppot boerenkool met zoete aardappel 
  
Het is typisch herfstweer, het is koud en het regent pijpenstelen. Tijd om de gezelligheid in huis 
te halen. Kaarsjes aan en ondertussen een lekkere en mega gezonde stamppot maken van 
boerenkool, witte kool en zoete aardappel. 
  

Ingrediënten voor 2 personen: 
 
Olijf- of kokosolie 
750 gram zoete aardappelen 
150 tot 300 gram boerenkool 
150 gram witte kool 
1 ui 
1 eetlepel mosterd  
130 gram magere spekjes (of vegetarische spekjes) 
Zout & peper 

 
   

1. Schil de aardappelen en snijd in stukken van 2 bij 2 cm.  
  

2. Was en snijd de boerenkool en de witte kool.  
  

3. Doe eerst de zoete aardappel, dan de witte kool en daarna de boerenkool in een pan  
met water en kook het geheel ruim 15 minuten.  

  
4. Snij ondertussen de ui fijn en fruit aan in de olie, voeg dan de spekjes toe en bak  

deze ongeveer 7 minuten.  
  

5. Als de zoete aardappelen, boeren- en witte kool gaar zijn giet dan het water uit de pan  
en stamp alles door elkaar. Roer er een flinke eetlepel mosterd doorheen en maak  
goed op smaak met zout, peper en eventueel nog wat nootmuskaat.  

  
6. Verdeel over de borden en doe de gebakken ui en spekjes eroverheen.  

  

  
  

 

 
  

Elisa Dupree 

Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn een gezonde lifestyle te  
ontwikkelen ondanks je drukke leven. Door juiste coaching en advies op maat  
kan ik jou helpen een gezonde lifestyle te creëren en die te behouden. 
  
Healthy By Elisa maakt een voedingsplan op maat. Bij het samenstellen van  
jouw persoonlijke voedingsplan houden we rekening met wat je lekker vindt,  
wat bij jouw lichaam past en je dagelijkse werkzaamheden. Zo val je niet  
alleen op een gezonde manier af, maar is het nog leuk ook! 
  
Als voedingscoach wil ik al mijn kennis en ervaring maar al te graag delen en  
anderen helpen met het creëren van een gezonde leefstijl.  
 
Benieuwd naar mijn persoonlijke aanpak?  
Neem gerust contact op voor meer informatie via: www.healthybyElisa.nl 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.healthybyElisa.nl&data=02%7C01%7C%7Ccebe02fa09294efe8d3508d622d074e4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636734676080224562&sdata=R3%2FMCSAwN5unFGcPLZhXLMU4CCHz27XAHHFFZ%2FijTJE%3D&reserved=0
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Nieuw Dorpshuis, nieuwe school en nieuwe appartementen 
 
Volgend jaar wordt in beginsel begonnen met de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in 
Austerlitz. Het Dorpshuis ’t Trefpunt is en wordt een wezenlijk onderdeel daarvan. De Stichting 
Dorpshuis Austerlitz (SDA) is één van de drie opdrachtgevers voor dit complex. Samen met de school 
Wereldkidz en Woongoed Zeist werkt SDA hard aan de voorbereiding en realisatie.  
Wij als bestuur voelen ons persoonlijk zeer verantwoordelijk voor het proces en de planning om te 
komen tot realisatie. Alle bestuursleden van SDA zijn hier in diverse rollen nauw bij betrokken.  
Tijdens de bestuursraadsvergaderingen brengen wij de leden van SDA op de hoogte van de gang van 
zaken. Vele belangrijke besluiten om de inbreng van het Dorpshuis bij het nieuwe multifunctionele 
centrum goed te regelen zijn inmiddels door de bestuursraad gefiatteerd. 
De Stuurgroep Hart van Austerlitz onder voorzitterschap van wethouder Sander Jansen gaat er vanuit 
dat in beginsel eind van het 1e kwartaal 2019 gestart kan worden met de bouw. Vanzelfsprekend dient 
een voorbehoud gemaakt te worden i.v.m. het uitschrijven van een aanbesteding en het vinden van een 
geschikte aannemer. 
Paul Oortwijn en ik, Lia van Dijk, vertegenwoordigen SDA in die Stuurgroep, alsmede in het 
zogenaamde Opdrachtgeversoverleg. Namens en binnen SDA let Paul Oortwijn met name op de 
financiën en de risico’s van het project. Eddie Breunesse en Robert Goes denken na over het ontwerp, 
over de installaties, over welke vloer erin moet gaan komen en over hoe de keuken moet worden. 
Samen met onze beheerders Adri en Jantine zorgen zij ervoor dat de inbreng van het Dorpshuis bij het 
nieuwe multifunctionele centrum goed geregeld wordt. En dan gaat het ook over details als de 
zonwering, afvoerputjes, verlichting, beveiliging enzovoorts. Over... alles wat erbij komt kijken.  
Onze secretaris Joop den Engelsman houdt de hele administratie bij, is mede-ondertekenaar in alle 
externe verbintenissen namens SDA en zorgt voor de aanvraag van alle vergunningen die erbij komen 
kijken. 
Vanaf het begin van het project Hart van Austrelitz was Dic van Vulpen de projectleider namens de 
gemeente Zeist. Dic is per 1 september met pensioen gegaan.  
Hij was helder en duidelijk in zijn communicatie over wat wel en niet mogelijk was. Hij werkte als een 
echte verbinder, om ieder die in dit project een plaats heeft, in zijn waarde te laten. Dank je wel voor de 
wijze waarop jij, namens de gemeente, met ons hebt samengewerkt. 
 

Vrijwilliger communicatie 
 
Als voorzitter mag ik de grote lijn in de gaten houden en afstemmen en verbinden met alle mensen in 
Austerlitz en Zeist die een rol spelen in dit project. Het is een boeiend proces voor ons als bestuur en dit 
alles slaagt alleen met de steun van velen om ons heen. In dit verband zoekt het bestuur van SDA nog 
wel een vrijwilliger voor een paar uurtjes per week die ons gaat helpen bij de communicatie rond het 
project. Heeft u interesse of weet u iemand anders, laat het mij even weten. 
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Tijdens de verbouw 
 
Het is inmiddels gelukt om voor de meeste verenigingen en andere gebruikers van het Dorpshuis 
plaatsvervangende ruimten te huren rond het Dorpsplein te Austerlitz. 
Het voormalige R.K. kerkgebouw wordt gehuurd van het bisdom Utrecht. Per 1 oktober jl. wordt het 
gebouw beheerd door SDA en is Adri het aanspreekpunt. 
Wanneer u merkt dat er wat met het gebouw aan de hand is, geef dat door aan Adri. 
De woning naast de kerk, aan de kant van het Dorpsplein, is per 1 november a.s. ook in beheer bij SDA. 
Daar worden de kapper, de fit gym en de fysiotherapeut in gevestigd. Wanneer de verhuizing zal zijn  
hoort u nog.  
Twee van onze verenigingen gaan gebruik maken van de kelder van de Hoeksteen. 
Met het bestuur van Ouwekamp, ons eetcafé en Bavaria zijn afspraken gemaakt over huur van de 
leegstaande ruimtes naast Ouwekamp, ons eetcafé alsmede op ma-wo het gebruik van de ruimten van 
het eetcafé. 
 
Joop en Robert zijn in overleg met de huidige gebruikers van het ‘t Trefpunt om zoveel als mogelijk een 
goede plek te geven tijdens de bouw en verbouw van ‘t Trefpunt. 
Onze medewerkers, vooral Adri en Jantine, spelen een belangrijke rol in dit hele proces, en zij gaan 
ervoor zorgen dat ook in de periode dat ’t Trefpunt gesloten zal zijn alle verenigingen goed bediend 
zullen blijven. Dat kunnen we wel aan hen overlaten.  
Zij hebben er zin in en wij ook! 
 
 

 

 

 

 

  

  

Lia van Dijk, 
Voorzitter Stichting Dorpshuis Austerlitz 

 
 
 
 
De Maaltijd van Zeist verliep zeer geanimeerd! 
 
Op woensdagavond 3 oktober gingen een achttal 
gemeenteraadsleden met ruim twintig Austerlitzsers in 
gesprek. Dat gebeurde in het kader van de actie Maaltijd 
voor Zeist, door ons omgedoopt tot Maaltijd van Austerlitz.  
Met deze actie wil de gemeenteraad graag te weten komen 
wat de ideeën van de inwoners zijn voor een goed leven in 
onze gemeente.  
 
Er waren voldoende raadsleden om de gesprekken in kleine 
groepjes plaats te laten vinden.  
De pannenkoeken  
smaakten iedereen goed.  
 
Kortom, het ging er  
geanimeerd aan toe.  
 

Wim Oerlemans 

Foto’s: L. Blok 
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Lieve kinderen in Austerlitz, 

Je wilt het niet geloven maar Sinterklaas zit alweer op de pakjesboot en vaart nu jullie kant op. 

Ik heb de voordeur van mijn paleis in Spanje goed op slot gedaan, heb mijn koffers gepakt met 

mijn mooiste mantel en mijter erin en ben op de boot gestapt. Het was niet alleen voor de Sint 

de afgelopen dagen erg druk maar ook voor de pieten hoor. Ze hebben heerlijke 

chocoladeletters gemaakt, pepernoten gebakken met de nieuwe pepernootmachine en natuurlijk 

heel veel pakjes naar de boot gebracht. De hele boot ligt nu vol en nou hoop ik maar dat de 

boot onderweg niet al te veel gaat schommelen want de golven kunnen af en toe best hoog zijn. 

Maar ik zit nu heerlijk op het voordek van de pakjesboot te genieten van een heerlijk zonnetje 

en er staat gelukkig weinig wind. Hoe noemen jullie dat ook alweer: de Sint is eens lekker aan 

het ... chillen.  

De hoofdpiet heeft de Sint ook nog eens verwend met een heerlijke kom ….. Pepernotensoep, 

de soep die Sint in deze tijd het liefste eet! Dat hadden jullie niet gedacht hè. 

Nou, ik denk dat ik maar heel even een middagdutje ga doen en hopelijk zal gaan dromen van 

jullie daar in Austerlitz. Het zal bij jullie best weer een groot feest gaan worden met een 

intocht plus heerlijke muziek en daarna het grote verjaardagsfeest in de zaal van het 

Dorpshuis. 

Dat was ik bijna nog vergeten om 

jullie te vertellen. Jullie moeten de 

komende tijd de brievenbus thuis 

maar goed in de gaten houden. Want 

jullie krijgen nog een brief van de 

Sint. Daarin kun je meer lezen over 

de intocht bij jullie in Austerlitz. 

Nou, lieve kinderen in Austerlitz,  

tot over een tijdje. 

De lieve groeten van  

 Sinterklaas 
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In het Hart van Austerlitz worden naast de 

multifunctionele accommodatie - met dorpshuis, 

basisschool, peuterspeelzaal en de zorg- en 

starterswoningen van de woningcorporatie - nog 

eens 15 woningen gebouwd. Daarvan zijn er 

7 voor starters (koop) en de overige 8 patio-

zorgwoningen worden gekocht en doorverhuurd 

in de vrije sector door WoonStichting Nu Voor 

Straks. 

Nu Voor Straks is druk bezig met de financiering 

definitief te regelen. De subsidie van de 

provincie is vorig jaar al ontvangen. Begin 

augustus is de kredietcommissie van de Triodos 

Bank akkoord gegaan met de voorstellen voor 

de hypotheek (70% koopsom). Deze zijn 

verwerkt in een (concept) leenovereenkomst. 

Deze omvat een aantal unieke en niet eerder 

door de bank toegestane afspraken waar wij erg 

blij mee zijn. Tussen de gemeente en Triodos 

Bank is een discussie gerezen over een aantal 

bepalingen over de, door de gemeenteraad 

reeds goedgekeurde, gemeentegarantie. We 

proberen daar op korte termijn met een 

driepartijenoverleg uit te komen.  

Het is de bedoeling dat deze leenovereenkomst 

in definitieve vorm door onze Raad van Toezicht 

in de derde week van oktober in tweede lezing 

besproken en goedgekeurd wordt en zal dan 

voor eind oktober (de looptijd van het aanbod) 

door ons bestuur worden getekend.  

De juridische dienst van de gemeente is bezig 

het overeengekomen eisenpakket van ons en 

hun eigen eisenpakket te verwerken in een 

juridisch goede tender tekst waarop bouwers 

kunnen inschrijven.  

Dan wordt de tenderprocedure gestart in 

februari 2019. Dit moet resulteren in een 

aannemer voor onze 8 Nu Voor Straks 

woningen en de overige 7 starterswoningen.  

Op 3 augustus is de crowdfunding Stichting  

De Sleutel opgericht. Deze verstrekt een tweede 

hypotheek aan Nu Voor Straks (naast die van de 

Triodos) en wordt gefinancierd door 

crowdfundingleningen en giften. Bestuur en 

Raad van Toezicht van De Sleutel zijn hetzelfde 

als van Nu Voor Straks. Het is een administratief 

middel om een en ander relatief simpel te 

organiseren. De Sleutel zal ook proberen de 

ANBI-status te verkrijgen. Of dat lukt, is de 

vraag. Er was al informeel twee ton van de 

benodigde ruim vijf ton toegezegd. Dat gaan we 

nu formaliseren en de rest proberen we te gaan 

regelen. Daarvoor is een prospectus gemaakt, 

die nog wat concreter wordt gemaakt nu de 

overeenkomst met Triodos bekend is en gaat 

dan naar de drukker. Ook de model lening-

overeenkomst is juridisch sluitend gereed. Dit 

jaar komt er nog een voorlichtingsbijeenkomst 

voor geïnteresseerden. 

Wat zorgen blijft baren, omdat ons proces is 

gekoppeld aan de bouw van de multifunctionele 

accommodatie, is het nakomen van de 

planningsafspraken. School en peuterspeelzaal 

verhuizen pas in de kerstvakantie terwijl dat in 

de grote vakantie had moeten gebeuren.  

Dat heeft vooralsnog geen invloed op de 

opleveringsdatum in 2020 omdat rond deze 

activiteiten er speling in de planning zit. Maar 

daarmee ben je wel speling kwijt die je later 

wellicht hard nodig hebt.

 Jan Snijders 
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2019 

de Prikkel 

Deadlines  & 

Verschijningsdata 

20 januari ➔ ± 3 februari 

19 mei ➔ ± 1 juni 

6 oktober ➔ ± 19 oktober 

 

Wat doet: “Bij Johannes”, atelier, winkel 
en café, dat veel mensen daar naar 
binnen gaan? 

Het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist 
(GPPZ) werkt in samenwerking met de Gemeente 
Zeist en andere organisaties voor Zeist Toegankelijk. 
“Kan je bij het nuttigen van een drankje of genieten 
van een maaltijd ook even naar het toilet?  
Zo niet, ben je dan wel een goede horecalocatie?” 
vraagt het GPPZ. 
Bij het café “Bij Johannes” op de Montaubanstraat 
84 in Zeist, is men meer dan bewust wat je beperking 
betekent voor meedoen. Dat je vervolgens gezellig 
kan winkelen om dan even een drankje te drinken en 
naar het toilet te kunnen, dat lijkt hier geen probleem. 
“Zijn er voor onze doelgroep veel veranderingen of 
oplossingen nodig, waar het de inrichting van de 
fysieke horeca omgeving betreft?” 
Dit vraagt Jos Sprenkels als voorzitter zich af bij 
horecalocaties in Zeist. 
“Pak je kans als eigenaar en laat die 30% extra geld 
gewoon binnen komen door toegankelijk te zijn!” 
 
Op dinsdag 18 september 2018 gaf het bestuur van 
het GPPZ, een toegankelijkheidsplaquette aan de 
medewerkers van ‘Bij Johannes’. Dit is een pluim op 
hun inzet, werk en inzicht wat het betekent 
toegankelijk te zijn. 

 

 

.  

 

 

 

Met het vertrek van Joost is  

er dringend behoefte aan  

een nieuw redactielid! 

Iets voor jou? 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

 

    Blijf het hele jaar door 

op de hoogte en volg
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Onder het genot van een glaasje Glühwein  

of warme chocolademelk even 
gezellig bijpraten? 

Je bent van harte welkom! 
 

 

 
Dorpshuis Austerlitz - 24 oktober - 14.00 uur - toegang € 1,00 
Een film van een uur, waarin cineast Hans Rademakers als geen ander het Indiase 
oerwoud, de tempels en de sfeer weet te vangen in zijn camera. Pauwen, herten, 
uilen en arenden komen ook aan bod. 
In het oerwoud van Bandavgarh in India is een Ecolodge gebouwd van Artists for 
Nature. Met koeienstront en stro, maar oerstevig en reukloos! Nu moet hij nog worden 
‘versierd’. Dat gebeurt in stijl met behulp van kunstenaars. Wolfgang Weber uit 
Frankfurt neemt het voortouw en weldra komen kunstenaars uit Engeland, Wales, 
Portugal, Nederland en Amerika in actie. Het wordt erg mooi! Schoolkinderen komen 
op bezoek om te tekenen. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.  

 

 

 
 

INDIA 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  Advertentie 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u vast al wist start Staatsbosbeheer dit jaar met de houtoogst in boswachterij Austerlitz. 

Het is nu zover: in oktober 2018 beginnen wij met de werkzaamheden.  

In de vorige Prikkel heeft u al kunnen lezen wat duurzame houtoogst inhoudt. Omdat dit een heel 

complex maar boeiend onderwerp is zou ik u graag uit willen nodigen voor de excursie bosbeheer die 

ik voor u organiseer op zaterdag 27 oktober a.s. Ik vertel u dan graag meer over de achtergronden van 

duurzaam bosbeheer en wat wij het afgelopen jaar aan voorbereidingen hebben getroffen om het werk 

zorgvuldig uit te voeren. De excursie start om 14.00 uur aan de Grensweg/Austerlitzseweg bij de witte 

slagboom. De excursie is gratis en duurt ongeveer 1,5 uur. 

Hout: een prachtige, milieuvriendelijke en hernieuwbare grondstof 

Ik ben persoonlijk dol op hout. Ik heb thuis een houten vloer en in mijn tuin staat een prachtige houten 

tuintafel. Ik vind het belangrijk om te weten waar deze producten vandaan komen en kies daarbij altijd 

voor FSC gekeurd hout, bij voorkeur hout van eigen bodem. Dit hout komt uit bossen dat volgens 

strenge regels is geoogst. Dat betekent dat bos bos blijft en dat er dus niet méér geoogst wordt dan er 

bij groeit. Ook de bescherming van planten en dieren in de bossen tijdens het werk gebeurt volgens 

strenge regels.  

Trots op hout uit eigen bossen 

Iedere Nederlander gebruikt gemiddeld 1 kuub hout per jaar. Dat hout komt grotendeels uit andere 

landen en is gelukkig tegenwoordig allemaal FSC gekeurd hout. Staatsbosbeheer levert een klein deel 

daarvan uit eigen bossen. Eerlijk en duurzaam hout en daar moeten we trots op zijn! Een kijkje op de 

website www.hollands-hout.com is zeer de moeite waard. 

Grote machines 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met grote machines (harvesters) die ongetwijfeld een aantal 

wegen en paden stuk zullen rijden. Zeker als het nat weer is. De aanblik van het bos zal er niet op 

vooruit gaan tijdens het werk, daar wil ik u alvast op voorbereiden. Dit is extra zichtbaar omdat het blad 

weer van de bomen valt de komende tijd. Als het werk klaar is, dan worden de paden weer netjes 

opgeknapt. Als volgend voorjaar alles weer begint te groeien, zie je hier niets meer van terug. 

Moeite met onze werkzaamheden? 

Ik kan heel goed begrijpen dat u moeite krijgt met de werkzaamheden 

als u straks door het bos wandelt. We zijn tenslotte aan het werk in uw 

leefomgeving. Ik wil u dan ook vragen om u in ieder geval goed te laten 

informeren over de achtergronden van het werk en ga vooral mee met 

de excursie op 27 oktober.  

Daarnaast mag u mij altijd benaderen. Blijf niet rondlopen met vragen, 

maar neem contact op. Ik sta u graag te woord en kom eventueel naar u 

toe voor een persoonlijk gesprek.  

Dat kan via c.koreman@staatsbosbeheer.nl of bij acute vragen mag u 

mij bellen via 06-10016526. 

  

 

Corien Koreman 

 

http://www.hollands-hout.com/
mailto:c.koreman@staatsbosbeheer.nl
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7 maart 2018  

Truus van Veenendaal wordt geboren in 1932 en groeit op als enig kind van een sociaal gezin in het 

Utrechtse Tuindorp. In de winter van 1959 verhuist ze met haar man Dick van Veenendaal naar 

Austerlitz. Truus van Veenendaal: “Ik ben eigenlijk geen echte Austerlitzse. Maar ik kwam er al 

regelmatig voordat ik hier kwam wonen. Ik had een oom en tante in het dorp, de familie Koudijs. Mijn 

oom was groenteboer.” Behalve dat ze er regelmatig op bezoek komt, is ze ook actief in het 

verenigingsleven. “Bonne van Dam, een aangetrouwde neef, had in Austerlitz een korfbalvereniging 

opgericht, een onderdeel van de voetbalclub SV Austerlitz. Gerda Schotanus-Koudijs, mijn nicht, en ik 

hebben hem daarbij geholpen. Voor vrouwen was er nog niet zoveel te doen. Op een gegeven moment 

hadden we twee twaalftallen en een jeugd twaalftal.“   

Via de sportvereniging leert ze haar man kennen, een goede voetballer die nog een tijdje bij DOS 

- tegenwoordig FC Utrecht - heeft gespeeld. Daar miste hij de gezelligheid van SV Austerlitz, dus na een 

paar jaar kwam hij weer terug naar SV Austerlitz. Hij werkte als zilversmid bij Sola, later zal hij daar 

bedrijfsleider worden.  

 “We gingen in een houten huisje op de houtwerf van Bos wonen. Dat was best klein en er was geen 

douche of iets dergelijks. We gingen, net als veel andere mensen uit het dorp, naar het badhuis, dat 

stond op de plek waar nu het Dorpshuis staat. Er waren kleedkamers, net als bij een zwembad, met een 

warme douche erin. Als je tijd erop zat, klopte de badmeester op de deur. Het hokje werd dan netjes 

schoongespoten, en dan kon de volgende erin. Er was ook een echt bad, maar daar ging ik nooit in. Het 

duurde zo lang tot het vol was. Op vrijdag gingen de vrouwen, op zaterdag de mannen, zo ging dat in die 

tijd. In het dorp waren ook mensen die vakantiehuisjes in hun tuin hadden, die werden verhuurd aan 

mensen die hier op vakantie kwamen. Dat waren hele andere huisjes dan tegenwoordig, er was geen 

luxe en de vakantiegangers zaten soms bij het gezin in de kamer. Maar als je uit de stad kwam, was het 

natuurlijk prachtig.“   

Het dorp heeft in die tijd veel winkels. Er zijn twee groenteboeren, Koudijs, de oom van Truus, die 

protestant was en Kosterman, die katholiek was en vooral katholieke klanten had. Er waren twee 

bakkers, een slager en twee fietsenmakers. De fiets is het belangrijkste en vaak enige, vervoermiddel 

voor de mensen in het dorp. Mensen gaan ook niet zo vaak het dorp uit, dat is waarschijnlijk een 

belangrijke reden waarom Austerlitz zo’n actief verenigingsleven heeft gekregen. “Transport was toen 

niet makkelijk, de meeste mensen hadden hooguit een fiets. We gingen meestal te voet naar de kerk, 

niet omdat we niet mochten fietsen hoor. De kerk stond aan de Woudenbergseweg. Later werd er een 

kerk ín het dorp gebouwd en is de kerk aan de Woudenbergseweg het Beauforthuis geworden. Er werd 

van alles in het dorp georganiseerd. Austerlitz was een rood dorp, een verschil met bijvoorbeeld Zeist 

was dat we in Austerlitz gingen dammen en niet schaken, klaverjassen in plaats van bridgen, de 

jongeren gingen vaak naar de ambachtsschool of huishoudschool, maar ook wel naar de HBS.”   

“Ik was leidster bij de zondagsschool, ook al voordat ik in Austerlitz woonde, dat heb ik uiteindelijk 25 

jaar gedaan. In 1960 vroeg het kerkbestuur of ik iets voor meisjes wilde gaan organiseren. Toen heb ik 

samen met Dini Knol-van Ginkel de meisjesclub opgericht, er was al wel een jongensclub.  
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In maart zijn we gestart, met een groepje meisjes van 8 en 9 jaar. Ik ben van beroep kleuterleidster, dus 

dat kwam goed van pas. We gingen samen knutselen, zingen, ook tijdens de jeugddiensten. Eerst 

gingen we dagjes uit en later, net als de jongens, ook weekendjes weg. Op een gegeven moment 

hadden we wel 60 meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. We hadden drie groepen en zes begeleidsters. 

Sommige van de meisjes die toen in de club zaten hebben nu ook weer dochters die lid van de 

meisjesclub zijn.  

De meisjesclub bestaat nog steeds, de jongensclub is opgeheven omdat er geen begeleiding meer was.” 

De meisjesclub is voor iedereen toegankelijk en omdat de kerk het meeste financiert is het voor ouders 

nooit een financieel probleem om hun kinderen deel te laten nemen. Tegenwoordig krijgt de meisjesclub 

subsidie van de gemeente en staat deze los van de kerk.  

“Ik heb ook godsdienstles gegeven. De predikant vroeg of ik zijn lessen wilde overnemen voor de 5de en 

de 6de klas. Toen kwam de 4de erbij, maar dan moest de 3de intussen iets anders doen omdat het 

allemaal combinatieklassen waren, net als tegenwoordig. Toen heb ik maar de hele basisschool 

meegenomen. Op een gegeven moment kwamen ook de katholieke kinderen erbij, op verzoek van Pater 

de Leeuw. Hij bleef wel zelf met de kinderen de voorbereiding voor de communie doen.”   

 “Ik had het 18 jaar gedaan en op een gegeven moment moet je het ook aan anderen kunnen overlaten. 

Toen kwam Zuster Ridder met de vraag of ik de bejaardenclub wilde gaan leiden. Zo heette dat toen 

nog, nu is het de ouderensoos. Dat was leuk. We kwamen bij elkaar in de kerkzaal. In het begin waren 

er allemaal vrouwen en maar één man. Dat kwam omdat we niet mochten kaarten. Dat heb ik veranderd 

en toen we gingen klaverjassen kwamen er wel mannen. Op zeker moment zelfs 14.”  

Het is niet de enige verandering die ze teweegbrengt. In 1970 wordt ze lid van de Kerkenraad. “Dat was 

heel bijzonder voor Austerlitz, de eerste vrouw in de Kerkenraad. De mannen moesten wel even 

wennen, dat een vrouw ook een mening kon hebben. Maar ik kan goed voor mezelf opkomen. Ik vond 

het mooi werk, ik ging als ouderling bij mensen thuis op bezoek. Soms om gezellig te praten, als ze het 

prettig vonden las ik ook voor uit de bijbel. Dat hoefde niet persé.”  

Volgens Truus van 

Veenendaal is Austerlitz 

in de jaren ook 

veranderd. “Er is nu 

zoveel te doen, het is 

lastiger om mensen te 

vinden voor 

verenigingen. Er is veel 

meer luxe, bijna iedereen 

heeft een auto, mannen 

en vrouwen werken vaak 

allebei, dat was vroeger 

ook niet zo. Maar de 

sociale samenwerking 

bestaat nog steeds. Toen 

mijn man ziek werd, en 

uiteindelijk ook is 

overleden in 1990, heb ik 

gemerkt hoeveel 

iedereen hier voor elkaar doet. Elke dag stond er iemand voor me klaar om naar het ziekenhuis te rijden, 

ze hadden een heel rooster gemaakt en dat hebben ze acht maanden volgehouden. Nu hebben we 

Austerlitz Zorgt en ook de ouderensoos bestaat nog steeds. Sommige volwassenen die ik in de klas heb 

gehad noemen me nog steeds Juffrouw Truus. En ik zwaai nog elke dag naar de kinderen die 

langslopen als ze naar school gaan. Dat vind ik nog steeds leuk om te zien.” 

  Door Carol Dohmen 
Kijk voor meer herinneringen op 

www.lokaalausterlitz.nl 
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Cantiamo is na een welverdiende vakantie elke maandagavond alweer volop aan het repeteren 

onder leiding van dirigent Arie Perk en onze pianiste Barbera Sinte Maartensdijk.  

We kunnen terugkijken op een mooi concert wat kort voor de vakantie werd gegeven. “Zomaar 
voor U” in Austerlitz. Ondanks het prachtige zonnige weer was er zondag 10 juni 2018 in de 
Hoeksteen te Austerlitz veel belangstelling voor dit concert. Een afwisselend programma waarin 
behalve het koor ook solisten uit ons koor optraden en op de piano een quatre-mains werd 
gespeeld door onze dirigent en pianiste. Hartverwarmend was het publiek dat uit volle borst 
meezong bij “Dona Nobis Pacem” 
 
De repetities staan na de zomervakantie in het teken van het nieuwe “koor jaar”. 
Helaas heeft de wervingsactie voor bassen en mannelijke tenoren ons wel enkele, maar niet de 

gewenste toeloop van nieuwe leden gebracht. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om op een 

maandagavond een repetitie bij te wonen en wie weet lid te worden van ons koor.  

Als u lid wilt worden krijgt u als bas of mannelijke tenor als dank het lidmaatschap tot en met 

april gratis. 

U bent van harte welkom!  

 

  

 

 

 

 

Uitvoeringen en evenementen 

Dit najaar zijn er twee concerten gepland in zorgcentra. In oktober is een concert gepland voor 

de bewoners van woon/zorg centrum de Looborch in Zeist en in november geeft het koor een 

concert in Verpleeghotel Bovenwegen. Bij Monuta in Zeist geven we in december een besloten 

concert.   
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Kerstconcert 2018 

Het is eigenlijk nog te vroeg om over de donkere dagen voor kerst te spreken, maar voor we het weten is 

het weer zover. De pepernoten liggen al in de winkel en her en der worden kerstversiering en verlichting 

alweer bij de tuincentra opgetuigd.  

Traditiegetrouw geeft Cantiamo elk jaar een kerstconcert en voor dit kerstconcert wordt tijdens de 

repetities al volop geoefend. Maar dit jaar geen kerstconcert zoals andere jaren, maar een Kinder Kerst 

musical! Op 22 december in de Oosterkerk in Zeist wordt het sfeervolle Russische volksverhaal 

“Vadertje Panov” van Leo Tolstoi (1828–1910) opgevoerd. Vijf talentvolle kinderen zingen/vertellen aan 

elkaar samen met Cantiamo het kerstverhaal dat ieders hart verwarmd en waarin het kerstkind symbool 

staat voor het verrichten van goede en liefdevolle daden voor anderen. 

Houdt u de flyers en aankondiging in de plaatselijke media in Austerlitz en omstreken in de gaten voor 

toegangskaarten en meer informatie. Dit kerstconcert is ook voor kinderen erg leuk om naar toe te gaan.  

We hopen jullie te verwelkomen bij het concert! 

Namens Cantiamo wensen we u mooie herfstdagen toe in ons  

prachtig kleurende bos. 

Petra Kentie, Lid PR commissie   www.cantiamo-austerlitz.nl 

 
 

  

Sint Maarten: lampionnen maken én viering 
Op zondagavond 11 november om 18.30 uur is er weer een Sint-
Maartenviering in De Hoeksteen, Oude Postweg 112. Alle kinderen tot 
twaalf jaar en hun ouders zijn hartelijk welkom. We gaan met elkaar 
zingen en luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. Ook is er nog een 
smakelijke verrassing. Na afloop kunnen de kinderen langs de deuren. 
  
Een week eerder, op zondag 4 november, is er dit jaar een nieuwe 
activiteit. Deze sluit aan bij Sint Maarten. 's Middags om 15.30 uur is er 
Kom-in-de-kring. Dit is een laagdrempelig, gezellig samenzijn van 
kinderen tot twaalf jaar en hun ouders.  
Op 4 november gaan we met elkaar lampionnen maken. Die kunnen we 
een week later dan gebruiken bij Sint Maarten! Wil je meedoen met deze 
activiteit? Geef je dan even op bij ds. Martin Boon (tel. 06-16279444).  
 

Kerstvieringen 
Met Kerst zijn er in De Hoeksteen twee vieringen, elk met een 
eigen karakter. Op 24 december om 19.00 uur is er een 
afwisselende, vrolijke viering voor jong en oud. De 
Gitaaracademie, onder leiding van Erik Visser, zal daaraan 
meewerken. Een dag later, op 25 december om 10.00 uur, is er 
nog een feestelijke dienst. Het 'muzikaal Kerstverhaal' staat hierin 
centraal. Een grote groep mensen brengt daarbij een fraaie, 
eigentijdse vertolking op de planken. De kerkdiensten vinden 
plaats in De Hoeksteen, Oude Postweg 112 in Austerlitz. 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom!   
 Ds. Martin Boon 
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Nieuws 
De opwarming van de aarde was afgelopen 
week een heel actueel onderwerp. 
Wetenschappers hebben berekend dat de 
opwarming van de aarde met 2 graden heel 
veel meer ellende geeft dan als de aarde 
maar 1,5 graad opwarmt. En de rechter 
heeft vorige week beslist dat de regering 
moet zorgen dat er in 2020 al 25 procent 
minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking 
met 1990.  
Aardgas zal veel duurder worden, omdat de 
regering heeft besloten om de gaswinning in 
Groningen af te bouwen. Want aan de 
ellende door de aardbevingen - als gevolg 
van de gaswinning in Groningen - moet ook 
een eind komen. Je huis zal maar op 
instorten staan door die aardschokken.  
 
Ook de prijzen van elektriciteit zullen naar 
verwachting sterk stijgen. Allemaal redenen 
om bewuster en energiezuiniger te leven.  
Je kunt klein beginnen door bijvoorbeeld 
een onderdeel van je huis (dak, vloer en/of 
muren) te isoleren of radiatorfolie achter de 

radiatoren te plaatsen. Volgende stappen 
kunnen zijn: zonnepanelen op het dak, 
dubbel of driedubbel glas of wellicht een 
zonneboiler of een warmtepomp. Kijk naar 
het energielabel als je een nieuw apparaat 
koopt.  
 
Maar veel hangt af van je gedrag en de 
keuzes die je maakt. Zet je de thermostaat 
van de verwarming een uur voordat je naar 
bed gaat al lager? Kun je de was ook buiten 
in de zon en wind drogen in plaats van in de 
wasdroger? Wasdrogers zijn namelijk de 
grootste energieslurpers in veel 
huishoudens.  
Hou je je energieverbruik in de gaten en 
vergelijk je dat wel eens met soortgelijke 
woningen? Neem je de fiets in plaats van de 
auto voor kleine ritjes? Allemaal keuzes die 
je dagelijks moet maken.  
We kunnen allemaal een bijdrage leveren 
aan minder CO2-uitstoot en het tegengaan 
van het opwarmen van de aarde.  
Alle beetjes helpen. 
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Duurzame huizenroute 
Ons nieuwe Werkgroeplid Remco Jutstra 
woont sinds een paar maanden aan de 
Oude Postweg 99 in Austerlitz en heeft zijn 
huis energiezuinig en aardgasloos gemaakt. 
Tijdens de Duurzame huizenroute op 
10 november a.s. kun je een kijkje nemen 
om met eigen ogen te zien hoe hij dat heeft 
gedaan. Wel graag van tevoren aanmelden 
via www.duurzamehuizenroute.nl. Daar 
kun je ook alle huizen in de omgeving 
vinden om eens te kijken hoe anderen hun 
huis duurzaam hebben gemaakt. Er zit vast 
wel een woning bij die vergelijkbaar is met 
jouw woning.  
Ook op 3 november a.s. zijn er duurzame 
huizen waar men terecht kan om een kijkje 
te komen nemen, maar niet bij Remco.  

 

Heb je een vraag of heb je een 
advies nodig? 
Heb je een vraag over energiebesparing, 
duurzaamheid of andere zaken die te 
maken hebben met het leefklimaat in 
Austerlitz, stuur een mail naar 
info@austerlitzduurzaam.nl en onze 
secretaris Ad Janmaat zorgt in 
samenspraak met de andere 
werkgroepleden voor een passend 
antwoord. Soms zullen we je 
doorverwijzen naar een specialist.  
Ook bij Mijn Groene Huis in Zeist kun je 
terecht voor advies: kijk eens op 
www.mijngroenehuis.nu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repair Café 
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: 
iedere eerste woensdag van de maand 
tussen 14.00 en 16.00 uur (met uitzondering 
van de schoolvakanties) is er een Repair 
Café in de kelder van het Dorpshuis.  
Noteer 7 november en 5 december maar  
in je agenda.  
Met een klein team vrijwilligers proberen we 
dan oude spullen die kapot zijn gegaan 
nieuw leven in te blazen. Naast elektrische 
apparaten, is het ook mogelijk om kleine 
naaiklussen te doen.  
Iedere keer is het voor onze reparateurs een 
uitdaging om het voor elkaar te krijgen.  
Bij het Repair Café repareren we in principe 
geen fietsen. Daarvoor kunt u bij de 
fietsenmaker terecht.  
Reparaties zijn in principe gratis, maar we 
stellen een vrijwillige bijdrage zeker op prijs. 
Soms kosten materialen die nodig zijn voor 
een reparatie wel wat. 

Op de foto buigen onze vrijwilligers John, 
Rogier en Reinout zich over een 
koffiezetapparaat. 
 

Ton Melgers 

 

http://www.duurzamehuizenroute.nl/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.mijngroenehuis.nu/
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Eind mei was de eerste activiteit die de historische werkgroep “Lokaal Austerlitz” voor de 
inwoners van Austerlitz en andere belangstellenden heeft georganiseerd. 

Door de medewerking aan de tentoonstelling in 
het Slot te Zeist “Uit de school geklapt” waren in 
Austerlitz heel wat oude klassenfoto’s tevoorschijn 
gekomen. Heel erg leuk, maar lang niet bij alle 
foto’s was een lijstje waarop stond wie wie was. 
Op die avond van 25 mei vertelde een oud 
schoolmeester, meester Mulder, over “Hoe het 
was in de klas”. Na een aantal filmpjes over 
opmerkelijke gebeurtenissen in en om de school, 
het vieren van een ”schoolverjaardag” en het 
uitdelen van ulevellen, gingen de vele 
aanwezigen hard aan het werk om de namen bij 
de gezichten te vinden. Het resultaat was 
fantastisch, veel lijsten zijn ingevuld. 
 
 

Een volgende activiteit was het meedoen aan de Open 
Monumentendag op 8 september. In een ruimte van de RK-
kerk, het vroegere Lokaal was een tentoonstelling ingericht met 
recente vondsten uit de opgravingen bij de Keienberg. De 
voorwerpen, muntjes, gespen, knopen en nog meer mocht 
geleend worden van het Provinciaal Depot uit Utrecht.  
Niet alleen kon men kijken naar voorwerpen van vroeger, ook 
kon men tijdens een wandeling door het dorp zien wat er nog te 
herkennen is uit vroegere tijd. Deze dag trok in Austerlitz veel 
belangstelling, ook vanuit de omgeving. Er zijn ongeveer 60 
bezoekers geweest, dat is 15% van het aantal bezoekers in 
heel Zeist! Ook een afgevaardigde krijger van het 
Napoleontische leger (Dirk van Nimwegen) was aanwezig. 
Hulde en dank.  

De volgende activiteit zal een lezing worden over de 
opgravingen bij de Keienberg. De betrokken 
archeologen zullen op 9 november om 20.00 uur in de 
RK-kerk/het Lokaal vertellen over hun bevindingen en 
die laten zien. Noteert u die datum maar vast. 
Behalve deze activiteiten gebeurt er nog veel meer, 
leuke en noodzakelijke achtergrondzaken.  
Als eerste: de website is operationeel gemaakt. Daar 
zijn we blij mee en trots op. Nu zijn we bezig om alles 
wat we weten over de historie en ontwikkeling van 
Austerlitz bij de juiste tegels onder te brengen. Hier 
zitten nog wel wat schoonheidsfoutjes in, maar het 
begin is er. Kijk op www.lokaalausterlitz.nl.   

http://www.lokaalausterlitz.nl/
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En dan: Zoals al eerder gemeld is, heeft de werkgroep een prijs van de Provincie en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds gewonnen. De prijs bestaat uit het krijgen van ondersteuning bij het opzetten van de 
structuur van waaruit de werkgroep haar wensen wil gaan waarmerken. Het streven is om het zilveren 
vraagteken om te zetten in een gouden uitroepteken! 
We zijn hard aan het werk om een mooi resultaat te verkrijgen. Een resultaat dat we inzenden voor het 
gouden uitroepteken. De steun die we krijgen, werkt zeer stimulerend, we houden u op de hoogte!  
Meer plannen zijn in ontwikkeling. Ook over die uitwerking houden we u op de hoogte. 
We krijgen soms mooie voorwerpen aangeboden of in bruikleen gegeven om t.z.t. die spullen in 
vitrinekasten tentoon te stellen. Prachtige voorwerpen met een nog veel mooier verhaal zijn dat. En dat 
is mooi om te laten zien en meteen er over te vertellen: een voorwerp met het verhaal. 
 

 

 
 

  

 sectie Klaverjas 

Op 30 augustus jl. zijn wij gestart met een nieuw kaartseizoen met een inloop/introductie avond.  

Tijdens deze avond konden wij 4 nieuwe leden verwelkomen, maar hadden we ook 3 opzeggingen. 

Daarom willen wij nog meer nieuwe leden verwelkomen. 

Elke donderdagavond, aanvang 20.00 uur wordt er onder het genot van  

een drankje en hapje gezellig gekaart, dus als u zich geroepen voelt,  

bent u van harte welkom. 

Voor inlichtingen kunt u bellen: 0343-491809 of 06-20845561. 

                                                       Puck Steenhuizen 

 

 

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

 ? 
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Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober is weer ons jaarlijkse wandelweekend gehouden. Er was 

keuze tussen routes van 5, 10, 15, 20 en 25 km. Sandra de Hoog heeft dit jaar gekozen voor 

wandelingen richting Driebergen. Start- en eindpunt waren uiteraard bij ‘t Dorpshuis.  

De 20 en 25 km wandelaars hebben daarnaast kunnen genieten van het Aderwinkelpad:  

een zgn. klompenpad dat tussen Driebergen-Rijsenburg en Werkhoven in het 

Langbroekerweteringgebied ligt. 

Ook kwamen ze langs de Maria-grot in Park Sparrendaal in Driebergen, ook voor mij een 

nieuwe ontdekking! 

In tegenstelling tot vorig jaar was het weer 

zaterdag fantastisch, wat zorgdroeg voor 

een erg grote opkomst die dag.  

Bij het openen van de inschrijving om 8:30, 

stonden er meteen lange rijen en schreven 

de vrijwilligers bij de inschrijving hun 

vingers blauw.  

 

 

De verkeersdrukte zal u als 

inwoner waarschijnlijk niet 

ontgaan zijn, elk hoekje en gaatje 

in ons dorp werd gevuld met 

geparkeerde auto’s. 
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Ook hebben zich die dag vier bussen met wandelaars uit verschillende delen van Nederland 

(Lisse, Nieuw-Lekkerland, Zaanstad en Ermelo) gemeld wat het aantal nog verder 

omhoogstuwde en ons noopte om spoorslags extra routebeschrijvingen bij van Ek te bestellen. 

Die dag hebben 543 wandelaars van de omgeving van Austerlitz kunnen genieten.  

De kraam van de Meisjesclub moest 

zelfs bijgevuld worden om de vraag te 

kunnen bijbenen!  

 

Drieëntwintig Austerlitzsers hebben dit 

weekend de tocht gelopen. 

Zondag was daarentegen een rustige dag, mogelijk omdat eerdere voorspellingen spraken van 

(lichte) regen in de morgen en men daardoor uitgeweken was naar de dag ervoor. Er kwamen 

nu 216 deelnemers aan de start - en naar ik weet - ook weer bij het eindpunt. 

Dit betekent dat dit jaar twee keer zoveel mensen hebben deelgenomen als vorig jaar, wat als 

prettig gevolg heeft dat de netto-opbrengst stukken hoger is dan verwacht. Iets wat onze 

penningmeester niet onwelgevallig zal zijn denk ik maar zo!  

Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers die 

een bijdrage geleverd hebben in de 

voorbereiding en/of de uitvoering hartelijk 

bedanken, door jullie inzet is het een 

geslaagd weekend geworden.  

Wij hebben vele complimenten in 

ontvangst mogen nemen m.b.t. de route 

en de duidelijke bepijling. 

 

De foto’s geven een mooie sfeerimpressie  

van het wandelweekend. 

 

 

 

 

Jouke Numan, 
Coördinator wandelweekend 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

24-okt Film: India (Hans Rademakers) Dorpshuis 14.00 uur (€ 1,-) Austerlitz Zorgt 

24-okt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

24-okt Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

25-27-okt Nationale Vogeltentoonstelling Dorpshuis (zie blz. 13) Austerlitzse Vogelvrienden 

27-okt Excursie duurzaam bosbeheer (houtoogst) Grensweg/A'litzseweg 14.00 uur Staatsbosbeheer 

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

4-nov Kom-in-de-kring & lampion maken (tot 12 jaar) De Hoeksteen 15.30 uur Protestantse Gemeente 

7-nov Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

7-nov Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

7-nov Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

9-nov Lezing: opgravingen bij de Keienberg RK-kerk/het Lokaal 20.00 uur Werkgroep Lokaal Austerlitz 

10-nov Nat. Duurzame Huizenroute (aanmelden!) Oude Postweg 99 (zie blz. 37) duurzamehuizenroute.nl 

11-nov Sint Maarten viering (kids tot 12 jaar) De Hoeksteen 18.30 uur Protestantse Gemeente 

13-nov Rondleiding door Zeist Aanmelden bij Marianne Austerlitz Zorgt 

21-nov Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

24-nov Intocht Sinterklaas Dorpsplein - ochtend Austerlitz' Belang 

24-nov Najaarsconcert Dorpshuis 20.00 uur Fanfarecorps Erica 

27-nov Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

5-dec Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

5-dec Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

5-dec Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

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

19-dec Kerstviering voor ouderen De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

19-dec Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

21-dec Kerstborrel Dorpshuis 18.00-22.00 uur Austerlitz' Belang 

22-dec GFT afvalcontainer (i.p.v. di 25-dec) Austerlitz RMN 

22-dec Kinderkerstmusical 'Vadertje Panov'  Oosterkerk Zeist Cantiamo 

24-dec Kerstviering  m.m.v. Gitaaracademie De Hoeksteen 19.00 uur Protestantse Gemeente 

25-dec Kerstviering: Muzikaal Kerstverhaal De Hoeksteen 10.00 uur Protestantse Gemeente 

29-dec Rest afvalcontainer (i.p.v. di 1-jan) Austerlitz RMN 

6-jan Wandeling Bornia & Heidestein Dorpsplein 10.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

9-jan Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

9-jan Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

9-jan Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

13-jan Nieuwjaarsconcert Dorpshuis 11.30 uur Fanfarecorps Erica 

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

20-jan Deadline Prikkel 2019-1 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

23-jan Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

23-jan Austerlitz Eet Dorpshuis 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

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

 

  

 

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

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRIVACY PROTOCOL Vereniging Austerlitz’ Belang 
In verband met de nieuwe Europese wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan,  

de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  

Privacyverklaring van Vereniging Austerlitz’ Belang 

Beleidsuitgangspunt is dat terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van persoonsgegevens aan andere 

leden. 

Door afgifte van het aanmeldingsformulier/incassomachtiging gaan wij ervan uit geldige toestemming van leden te 

hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor leden net zo makkelijk moet zijn om 

hun toestemming in te trekken (schriftelijk) als om die te geven. 

 

Persoonsgegevens 

Het zittende bestuur van de Vereniging Austerlitz’ Belang registreert  

en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar/zijn leden:  

- Voorletters  

- Achternaam  

- Volledig Nederlands adres  

- Telefoonnummer    

- E-mailadres  

- Ingangsdatum lidmaatschap 

- Bankrekeningnummer 

Het zittende bestuur doet dit om haar statutaire taken te kunnen uitvoeren. 

Daarnaast worden foto's en verslagen bekend gemaakt van georganiseerde evenementen. Dat betekent dat de 

foto’s op onze website voortaan zijn voorzien van een wachtwoord. Leden kunnen een wachtwoord aanvragen 

bij de secretaris info@austerlitzbelang.nl of de webmaster.  

Wijze van registratie 

Ieder bestuurslid registreert gegevens die van belang zijn voor zijn of haar functie. Hij of zij doet dit op haar eigen 

wijze. Er zijn geen voorschriften die het bestuur stelt aan deze registratie. Bekend zijn de volgende vormen van 

vastlegging: papier/tekstverwerking middels pc/rekenbladen middels pc. 

 

Beveiliging van de gegevens 

Ieder bestuurslid beveiligt de persoonsgegevens op haar of zijn eigen wijze. Er zijn geen voorschriften die het 

bestuur stelt aan de beveiliging. 

 

Marketing 

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

 

Inzage gegevens 

Een lid kan te allen tijde inzage vragen van alle gegevens die over zijn persoon in de administratie van de 

vereniging zijn opgenomen. 

 

Bewaartermijn 

Er is geen termijn gesteld voor het bewaren van de gegevens. Een lid kan schriftelijk verzoeken zijn 

persoonsgegevens uit de administratie van de vereniging te verwijderen. 

 

Toestemming 

Bij de bekendmaking van dit protocol aan de leden heeft ieder lid toestemming gegeven voor het gebruik van  

alle persoonsgegevens en publicatie van foto's en verslagen. 

 

Opgemaakt door het bestuur van Vereniging Austerlitz’ Belang d.d. 26 augustus 2018. 

 

Bekend gemaakt aan de leden in oktober 2018  

 

Namens het bestuur,  

C. Laurey,  

Voorzitter 

mailto:webmaster@hoeksteen-austerlitz.nl


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 
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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 – Dave Schildwacht 

Oude Postweg 50, 3711 AJ 

Jan Pereboom 

De Beaufortweg 11, 3711 BW  

Jeroen van Nieuwenhuizen 

Hubertweg 25,3711 CE 

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB 
 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

J.A.C. Snijders 

H.A. van der Vegt 

G. van Wandelen 

G.T. de Zeeuw 

 

REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 20-01-2019 
verschijningsdatum rond 03-02-2019 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur: 
https://issuu.com/deprikkel/docs/prikkel_2018-3 

➔Download de gratis app ISSUU 

 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

 De Prikkel is het blad van  

 Vereniging Austerlitz’ Belang 

 

 Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

 kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

 info@austerlitzbelang.nl 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

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

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 13,50 per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

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

https://issuu.com/deprikkel/docs/prikkel_2018-3
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