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Van uitstel komt geen afstel! 
 
En zo zijn we alweer bij de laatste Prikkel van 2020 aangekomen, het laatste kwartaal is 
begonnen, de dagen worden korter en het weer kouder en natter. 
 
Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: het bestuur van Austerlitz’ Belang heeft 
besloten om de viering van het 75-jarig jubileum op 10 november van dit jaar niet door te laten 
gaan vanwege alle coronaperikelen, waarmee we nog steeds te maken hebben. Dat betekent 
dus dat er op zaterdag 7 november wel aandacht besteed wordt aan de opening van het Hart 
van Austerlitz, maar dat er die avond geen receptie plaats zal vinden om het jubileum te vieren. 
Als bestuur vonden we het niet verantwoord om de hoeveelheid mensen die we willen 
uitnodigen, bij elkaar te brengen. En ook in praktische zin was het bijna niet te regelen als we 
ons aan alle maatregelen willen houden. Met pijn in het hart hebben we daarom moeten 
besluiten om de viering door te schuiven naar een nader te bepalen moment in 2021. Want 
vieren gaan we het zeker, dat staat vast! 
 
Het coronavirus heeft ons land helaas nog niet verlaten en beleeft momenteel zelfs weer een 
opleving, waardoor de overheid steeds meer maatregelen moet gaan nemen om ons te 
beschermen. Het is een moeilijke tijd waar we alleen met zijn allen doorheen komen, maar ik 
heb er alle vertrouwen in dat dat in een mooi dorp als Austerlitz prima gaat lukken. Ik hoor nog 
steeds goede berichten over mensen die elkaar ondersteunen waar dat kan en nodig is. Bij 
Cees van Dijk bijvoorbeeld zijn maatregelen genomen om bezoekers zo goed mogelijk langs  
de schappen te leiden. Voor zover dat mogelijk is gaan diverse activiteiten gewoon door. Daar 
kunnen we met zijn allen trots op zijn. 
 
Ik noemde al het Hart van Austerlitz dat pasgeleden is opgeleverd en in gebruik is genomen. 
Een schitterend bouwwerk waar we als dorp zeker trots op mogen zijn. Alle bewoners zijn 
inmiddels ingetrokken en het pand wordt al volop gebruikt voor allerlei activiteiten. Bent u er nog 
niet geweest, ga dan zeker een keer een kijkje nemen. Of sluit u aan bij één van de vele 
verenigingen die ons dorp rijk is en die een onderkomen vinden in het Hart van Austerlitz. 
Namens het bestuur en alle leden van Austerlitz’ Belang feliciteren wij het nieuwe Dorpshuis 
Hart van Austerlitz en hopen we op een lange en vruchtbare samenwerking. 
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En laat ik vooral niet vergeten te vermelden dat de inventaris van het boekenhuisje inmiddels is 
verhuisd naar een mooie nieuwe plek in het Hart van Austerlitz, dus er kunnen nog steeds 
boeken geleend en geruild worden. De officiële opening vindt plaats op 7 november a.s. en dan 
zal ook het prachtige kunstwerk onthuld worden dat in de vide van het Dorpshuis komt te 
hangen, achter de grote glazen voorgevel. Driekwart van de kosten van het kunstwerk zijn al 
gedekt, mede door een forse bijdrage van Austerlitz’ Belang, voor het laatste kwart is een 
crowdfunding actie in het dorp opgestart. De actie verloopt voorspoedig, maar elke gift is nog 
steeds van harte welkom. Zie voor meer informatie onze website www.austerlitzbelang.nl.  
 
Ook het bestuur van Austerlitz’ Belang is uitgebreid. Sinds kort heeft Sandra Helderman-Swart 
zich aangesloten als algemeen bestuurslid. Sandra is afkomstig uit de nieuwbouw in ons dorp 
en we zijn erg blij dat ze besloten heeft zich bij ons aan te sluiten. In de volgende Prikkel zal zij 
zich aan u voorstellen. Van harte welkom Sandra! 

 
 
Zoals u misschien gezien heeft, treft u op diverse vuilcontainers in het 
dorp een 30 km sticker aan om automobilisten erop te wijzen dat 
gepaste snelheid in het dorp nodig is. Via Veilig Verkeer Nederland 
hebben we deze stickers gekregen. Mocht u er nog geen hebben maar 
wel willen hebben, laat het even weten. Samen maken we het dorp veilig 
voor iedereen. 
 
 

Sinds enige tijd is er in Austerlitz ook een verkeerscommissie werkzaam, De verkeers-
commissie zet zich in om de belangen van de bewoners voor een veilig, passend en leefbaar 
verkeersbeleid te behartigen bij de besluitvorming van de gemeente Zeist. Zij doet dit door 
enerzijds signalen vanuit het dorp bij de gemeente onder de aandacht te brengen, anderzijds 
door regelmatig bij de gemeente een vinger aan de pols te houden. OP pagina 30 van deze 
Prikkel leest u een verslag van de verkeerscommissie. 
 
Ik wens iedereen een veilige, gezonde en mooie tijd toe de laatste maanden van dit jaar.  
2020 was misschien niet een geweldig jaar, maar laten we ons vooral bezighouden met de 
hoogtepunten en wat minder met de dieptepunten. 
 
 
 Martijn Hartman-Maatman 

 

info@austerlitzbelang.nl  ⚫  tel. 0343 493 636  ⚫  www.austerlitzbelang.nl  

 

Afbeelding: Pixabay.com 

Disclaimer 

De deadline van deze Prikkel was 9 oktober, vóór de persconferentie 

van de overheid waarin nieuwe coronamaatregelen vastgesteld werden. 

Het kan dus zijn dat de teksten in sommige artikelen niet aangepast 

zijn naar de nieuwe maatregelen en dat een genoemde activiteit 

bijvoorbeeld toch niet doorgaat. De redactie. 

 

http://www.austerlitzbelang.nl/
mailto:info@austerlitzbelang.nl
http://www.austerlitzbelang.nl/
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In februari van dit jaar zitten alle verenigingen bij 

elkaar en worden er heel veel ideeën gespuid, 

genoeg om het plan op te vatten er een hele 

feestweek van te maken. In maart worden deze 

ideeën tot een concept-plan uitgewerkt, ook de 

basisschool sluit zich bij de plannen aan. We laten 

ze even rusten, maar denken nog: die corona-

crises zal in november toch wel voorbij zijn, dus 

onze plannen zullen wel door kunnen gaan. 

Halverwege dit jaar is het duidelijk dat vanwege 

corona een feestweek er niet inzit. Maar dan toch 

wel een dag? Samen met een receptie van de 

Vereniging Austerlitz’ Belang t.g.v. haar 75-jarig 

jubileum en de onthulling van het kunstwerk moet 

dat toch mogelijk zijn? Ondertussen hebben we ook 

7 november vast laten leggen in de agenda van het 

college van B&W.  

Begin september volgt een nieuw overleg: vergeet 

het maar, de coronamaatregelen laten slechts een 

zeer beperkt aantal bezoekers toe. En voor buiten 

gelden ook allerlei eisen. We vragen wel alvast een 

vergunning voor buiten aan, we hopen immers op 

een Dorpsplein verantwoord gevuld met belang-

stellenden, die van daaraf de onthulling van het 

kunstwerk willen meemaken. 

Austerlitz’ Belang besluit vanwege de te beperkte 

mogelijkheden af te zien van een receptie en een 

aangeklede borrel erna. Begin oktober worden er 

nieuwe maatregelen door de overheid afgekondigd: 

binnen maximaal 30, buiten maximaal 40 mensen. 

Van B&W krijgen we te horen dat het slechts 

beperkt beschikbaar kan zijn. We nemen het besluit 

om e.e.a. nog verder uit te kleden, maar we 

besluiten ook om te proberen, met alle creativiteit 

die we in ons hebben, er toch een gedenkwaardige 

middag van te maken.  

 

Hoe wordt het nu dan?  

Daar werken we hard aan. We kunnen nu alvast 

melden dat we de medewerking van Slotstad-TV 

hebben. We gaan proberen om er een directe 

uitzending van te maken. 

 

Namens de werkgroep: Wim Oerlemans 
wim.oerlemans@hccnet.nl 

Tel. 0343 – 491 597 

 

Jammer, heel jammer, maar de 

coronacrisis heeft ook op de 

opening van het Hart van Austerlitz 

grote invloed. Een jaar geleden 

ontstonden enkele eerste ideeën 

met als uitgangspunt: bij de opening 

van een voor ons dorp zo belangrijk 

gebouw hoort een groots feest! 
 

Houdt u in de eerste 
week van november uw 
brievenbus in de gaten 
voor het laatste nieuws 
over de opening! 
 

mailto:wim.oerlemans@hccnet.nl
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Wanneer u dit leest heeft het Dorpshuis de deuren van het nieuwe onderkomen in het Hart van Austerlitz 

alweer enige weken wijd openstaan voor het publiek. Na jaren zwoegen en vergaderen is het nieuwe 

Dorpshuis op 3 september door aannemer Van Zoelen opgeleverd en is de sleutel overhandigd aan Lia 

van Dijk, de voorzitter van het Dorpshuis. Er is door de aannemer een knap stuk werk afgeleverd en alles 

is zoals vooraf gepland (begin september) precies op tijd klaargekomen. 

                  

We gaan even terug naar 3 september, de dag van de oplevering. Als je zo in de lege foyer staat weet je 

niet wat je overkomt. Zo groot…, zo ruim…, zo licht… en oh wat een verschil met de oude situatie. De 

gehele buitengevel rondom de foyer is voorzien van grote ramen, wat een geweldig zicht geeft op het 

Dorpsplein en de omgeving. De mooie licht grijze vloer met daarop de royale bar uitgevoerd in een mooie 

contrasterende donkere kleur. De tap is nog niet geïnstalleerd, maar onze beheerder Adri heeft er voor 

deze gelegenheid al helemaal op gerekend; van onder de bar komen de eerste pilsjes tevoorschijn en kan 

er direct geproost worden op het nieuwe Dorpshuis. Dat is nog eens service!  Lopen we iets verder door 

dan komen we aan de linkerzijde in de grote royale keuken, de trots van Adri en Jantine. Daar kan 

binnenkort de kok van Austerlitz Zorgt de gezamenlijke maaltijden voor de ouderen en de alleenstaanden 

bereiden. Wat een feest zal dat zijn, gezellig samen eten in plaats van alleen op de kamer. Dat was immers 

ook één van de speerpunten van Austerlitz Zorgt en het Dorpshuis: samen voorkomen dat ouderen en 

alleenstaanden geïsoleerd raken en vereenzamen. Het Dorpshuis heeft met deze keuken de ruimte en de 

juiste inrichting om aan Austerlitz Zorgt de mogelijkheid te bieden deze doelstelling verder vorm te geven. 

 

 

  

Foto’s: Redactie en Stichting Dorpshuis Austerlitz 
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Voor de beheerders en vrijwilligers breken drukke weken aan, want alles wat nog enigszins bruikbaar is 

moet weer vanuit Het Lokaal en de Ouwekamp terug naar het Dorpshuis dat op 14 september voor de 

verenigingen en het publiek opengaat. Tenslotte zal er na de moeizame afgelopen maanden nodig weer 

wat geld verdiend moeten worden om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.  

De gordijnen van Van Gorkom en een gedeelte van de meubelen van 

Homint Meubel Interieur B.V. zijn - weliswaar met enige vertraging 

wegens de vakantieperiode - toch nog tijdig geleverd. Helaas hebben wij 

een aantal stoelen moeten opslaan omdat, in verband met corona, meer 

ruimte bij de opstelling van de meubelen moet worden aangehouden en 

ook rekening moet worden gehouden met bredere gangpaden. Wij zijn 

nu eenmaal verplicht om de coronarichtlijnen toe te passen en na te 

leven. We doen dat ook omwille van ieders gezondheid.  

Wij verzoeken u dan ook de richtlijnen van 1½ meter, handen 

desinfecteren en sluitingstijden in acht te nemen, want hoge boetes 

kunnen wij ons in dit stadium niet veroorloven. 

Verder bent u van harte welkom en zullen het bestuur en medewerkers 

er alles aan doen om van dit prachtige nieuwe Dorpshuis in alle opzichten 

een gastvrije ontvangstruimte te maken waar u zich snel thuis zult voelen. 

 

 
 

 

Met de publicatie van deze 

logo’s willen wij alle fondsen, 

stichtingen en leveranciers 

bedanken voor hun financiële 

bijdragen!  

Samen maken zij het met hun 

bijdragen mogelijk vorm te 

geven aan onze doelstelling: 

het Dorpshuis geschikt 

maken voor de opvang en 

het samenbrengen van 

ouderen en jeugd. 

Tegelijkertijd krijgt Austerlitz 

Zorgt de mogelijkheid om de 

zorgverlening aan de ouderen 

te optimaliseren, verder uit te 

breiden en hun activiteiten 

goed te organiseren. 

 

Namens bestuur en medewerkers: 

Joop den Engelsman 

secretaris 

Foto: Stichting Dorpshuis Austerlitz 
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In deze tijd vol gedoe, waarin dingen die we zo gewoon zijn niet door kunnen gaan, gebeuren toch erg 

leuke dingen. De voorjaarslezing en de openmonumentendag gingen helaas niet door en voor de 

najaarslezing houden we nog een slag om de arm. De omstandigheden van de toekomst weten wij niet, 

dus houdt u de publicaties en uw brievenbus in de gaten. Ondanks de coronaperikelen hebben de 

bestuursleden van SLA niet stilgezeten. Op één van de warmste zaterdagen van afgelopen zomer zijn 

wij met 2 experts op stap gegaan om in de omgeving van ons dorp kenmerken uit de tijd van Napoleon 

terug te vinden. We willen namelijk graag deze plekken weer herkenbaar maken. De ene expert was 

Sjaak Mooren van instituut Baak die aan de opgraving van Austerlitz Noord, de Keienberg heeft 

meegewerkt. De andere expert was drs. Bas van der Mooren, luitenant-kolonel b.d., gespecialiseerd in 

historische militaire strategieën. Zijn interesse gaat vooral uit naar de Bataafse Republiek met in 

bijzonder “Camp d’Utrecht”. Het was zeer interessant om te leren hoe je een kaart met de legeropstelling 

van die tijd moet lezen. Wat betekenen die tekens en wat zien we terug nu in het veld? Op de kaart staat 

bijv. “tent van Generaal de Marmont”. Daar heeft natuurlijk niet één tent gestaan want de generaal had 

een hele “hofhouding” bij zich, dus moesten er meerdere tenten hebben gestaan, inclusief een 

kookplaats. In samenwerking met gemeente Zeist en Staatsbosbeheer zullen de gevonden herkenbare 

plekken weer zichtbaar en van informatie voorzien worden. Bas van der Mooren zal onze adviseur 

worden, een prettig gegeven.  

SLA heeft van alle beelden, foto’s en ansichtkaarten die in het bezit zijn van de stichting, een beeldbank 

gemaakt. De wens is dat die gegevens voor veel mensen toegankelijk worden. De gemeente Zeist heeft 

een mooi systeem waar we graag ons bestand in onderbrengen, maar dat vergt wel het nodige werk! 

Om dat werk te kunnen doen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden en tijd hebben om 

hieraan mee te werken. Lees onze oproep hiervoor op het Prikbord in deze Prikkel.  

Nu het Hart van Austerlitz steeds meer in gebruik wordt genomen, komt voor ons de tijd om vitrines op 

de beloofde plek neer te zetten en in te richten met voorwerpen over het ontstaan en de ontwikkeling 

van Austerlitz. Bij de officiële opening van HvA willen we dat voor elkaar hebben. Zoals al eerder door 

ons is aangegeven, blijven we geïnteresseerd in allerhande spullen. Voor u misschien oud spul, voor de 

geschiedenis van Austerlitz een mooi kenteken. Weggooien kunnen we altijd nog, dus: meld uw 

voorwerp of foto aan bij één van de bestuursleden van SLA. Voor u “rommel”, voor ons een “schat”! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

In het jaar van 75 jaar bevrijding willen wij 

graag aandacht vragen voor twee markante 

dorpsgenoten uit de oorlogstijd. Bert van Ginkel 

heeft zich in het leven van de heren Beeskow 

en Faber verdiept en er een verslag van 

gemaakt. Dat verslag kunt u vanaf pagina 50 in 

deze Prikkel lezen. Er gaan vele verhalen rond, 

Bert heeft de gegevens op een rij gezet. 

Een hooikist? 

Stichting Lokaal Austerlitz heeft een hooikist aan de collectie toegevoegd. De ouderen 

onder ons zullen de kist op de foto's meteen herkennen en jongeren misschien ook wel. 

De kist op de foto is in WO II gebruikt in een huishouden in Austerlitz. Wat kan je 

eigenlijk doen met zo’n kist? In de kist staat een emaillen pan, in die tijd een 

gebruikelijke pan in de keuken. Rondom de pan werd de kist gevuld met hooi: op de 

bodem, aan de zijkant en in de deksel. Over die vulling van hooi kwam een stoffen hoes, 

passend om de pan, om het hooi op zijn plaats te houden. Door de isolerende 

eigenschap van het hooi kon de inhoud van de pan heel lang en goed warm gehouden 

worden. Het was dé manier om eten door de eigen warmte te laten garen en dat scheelde 

veel brandstof. Vooral voor rijst is het een uitkomst, lekker gaar en niet aangebrand. 

Eigenlijk is het een duurzaam proces, maar nu - voor een modern huishouden - misschien 

wat veel tijd vragend. 

Namens het bestuur: Marja Kuiper 
www.lokaalausterlitz.nl 

Foto: Stichting Lokaal Austerlitz 

http://www.lokaalausterlitz.nl/
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Basisschool Wereldkidz Pirapoleon in het Hart van Austerlitz 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Kinderredactie Basisschool Pirapoleon, Marja Kuiper van 
Stichting Lokaal Austerlitz en Jetty Vegter. 
 

De kinderen van basisschool Pirapoleon hebben afgelopen twee jaar les gehad op drie verschillende 
locaties. Na de zomervakantie zijn ze gestart in het “Hart van Austerlitz”. Ondanks al deze verande-
ringen is het lesprogramma gewoon doorgegaan. Hoe bevalt het hun in het nieuwe schoolgebouw?  
Voor we een kijkje gaan nemen, halen we eerst wat herinneringen op. Wanneer werd de eerste school in 
Austerlitz gebouwd en waar stond deze? Het oude gebouw van Pirapoleon - dat net is afgebroken - was 
namelijk niet het eerste schoolgebouw. Met behulp van de boeken van Rutger 
Loenen, gesprekken met één van zijn dochters en hulp van Bert van Ginkel beginnen 
we aan een overzicht. Het is niet volledig, want er zijn vele verhalen.  
     

De eerste school in Austerlitz 
Totdat de eerste school gebouwd werd, moesten de kinderen lopen naar de 
katholieke school in Maarn of de openbare school in Driebergen. In de winter bleven 
ze vaak thuis. Die eerste basisschool is er met veel moeite gekomen. Het verhaal wil, 
dat een delegatie in Zeist is gaan demonstreren om het voor elkaar te krijgen. De 
familie De Beaufort heeft het mogelijk gemaakt dat meester Gramser aangesteld kon 
worden. Jarenlang hebben zij het onderwijs gesteund. Juf Truus van 
Veenendaal bijvoorbeeld kreeg haar loonzakje via één van de bakkers.  
Er waren er meerdere; elk met hun eigen clientèle: katholiek of protestant.  

 
De 1e school stond op de plek, waar nu het Hart van Austerlitz 
staat. Er was een badhuis naast, want bijna niemand had toen 
nog een douche. Bovendien stond er een gevangenis aan de 
zijkant van het gebouw, waar de veldwachter gebruik van 
maakte! Kinderen moesten voor straf soms in het kolenhok. 
Achter de school is later een bijgebouw geplaatst. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zijaanzicht gevangenis 

Foto: Gemeentearchief Zeist 

Badhuis - Lagere school - Gevangenis 

Foto: Archief Rutger Loenen, Stichting 

Lokaal Austerlitz 

 

Bijgebouw waar later klas 1, 2 en 3 in zat 

Foto: Archief Rutger Loenen, Stichting Lokaal Austerlitz 

 

Meester Gramser met zijn echtgenote 

(1816 tot + 1891) 

Foto: Gemeentearchief Zeist 

Foto: Bert van Ginkel van Stichting Lokaal Austerlitz 
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Op de plek, waar nu “de Hoeksteen” staat, was de protestantse 
kleuterschool. Die werd door de kerk beheerd via bijzonder 
jeugdwerk. Hoe zag het onderwijs er toen uit? Het was 
voornamelijk klassikaal onderwijs in dubbele groepen. Elk kindje 
had een vaste plaats. Op de foto zijn de Fröbel materialen te 
zien, die de kinderen voor zich hebben. Deze foto is ongeveer 
uit 1930. Het onderwijs in Austerlitz was in ieder geval goed 
georganiseerd!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pirapoleon aan de Schoolweg 
Het vreemde is, dat niet helemaal duidelijk is, wanneer het oude gebouw van de Pirapoleon gebouwd is. 
De eerste steen is bewaard door Stichting Lokaal Austerlitz. We laten het u weten. De naam van de 
school is door middel van een prijsvraag tot stand gekomen. Een creatieve geest heeft de naam van de 
Pyramide gekoppeld aan de naam van Napoleon, zodat de geschiedenis van ons dorp in één woord 
gevangen is. Een unieke naam, want in Nederland is er geen tweede.  
In 1985 is de wet op de basisschool ingevoerd. De protestantse kleuterschool ging samen met de 
openbare basisschool. Deze eenwording ging ook niet zonder slag of stoot. Pas toen er een artikel in de 
schoolgids werd opgenomen, waarin gegarandeerd werd dat er zowel katholiek als protestants 
godsdienstonderwijs gegeven zou worden, zijn de scholen samen gegaan. Juffrouw Truus van 
Veenendaal bijvoorbeeld heeft jarenlang godsdienstles gegeven. Op een gegeven moment had ze zowel 
de protestantse als de katholieke kinderen in haar klas. Zij vertelde de verhalen en de pastoor leidde de 
kinderen op voor de eerste communie. Veel Austerlitzsers hebben het over de rode “Paterballen”, die 
kon je als kind ophalen bij het kerkje aan de Weideweg. En bij juf Truus kon je een rolletje drop 
verdienen, als je de Bijbelboeken uit je hoofd kon opzeggen. 
  

De tijdelijke behuizing Pirapoleon op het Sportpark S.V. Austerlitz  
We maken nu een grote sprong 
in de tijd. Hoe was om in een 
dependance les te krijgen?  
De foto’s zijn vlak voor de 
zomervakantie gemaakt. Daniel 
Dokter en Giel Doornkamp zijn 
bezig op een laptop.  

 
De kinderen vertellen over de gehorigheid door de schuifwand, maar ook dat ze het enorme voetbalveld 
zullen missen. Ze vinden het gezellig dat er overal hoekjes zijn om te werken. Wat een verschil met de 
houten schoolbankjes met inktpotjes van vroeger! In deze periode hebben de kinderen ook met 
thuisonderwijs te maken door de corona. Daarover schreven we al in de vorige Prikkel. Even was het 
leuk, maar al gauw misten ze hun klasgenoten en sloeg de verveling toe! Hopelijk hoeft dat niet meer!  
In de vakantie is de school verhuisd, zodat ze in het nieuwe schooljaar meteen konden beginnen in het 
Hart van Austerlitz.  

Deze foto is later 
genomen, 
waarschijnlijk 
rond 1970. Dat is 
aan de kleding te 
zien. Men ging 
zelfs wel eens op 
schoolreisje, want 
de bus staat om 
de hoek.  
 

Kinderen op Kleuterschool met Fröbelmaterialen 

Foto: Gemeentearchief Zeist  

Kleuters op weg naar bus naast de Kleuterschool ➔ 

Foto: Privécollectie Anneke Gijsberts,   

Stichting Lokaal Austerlitz 

 

 

Beide foto’s: redactie 
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In het nieuwe gebouw zit zowel de  
basisschool als de peuterspeelzaal  
“de Piraatjes!” Wat heerlijk, dat ze  
zo dicht bij elkaar zitten. Over de  
Peuterspeelzaal kunt u ook  
in deze Prikkel iets lezen!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij hebben een nieuwe school, want de oude school was oud en lekte. Dus besloten de juffen 
om een nieuwe school aan te vragen bij de gemeente en dat mocht! Dus ze begonnen aan een 
plan. En na 2 jaar bouwen kunnen we eindelijk de school in. Op het eerste gezicht lijkt het een 

normale school, maar dat is vanaf buiten. Van binnen is de school heel modern. Iedere klas 
heeft een stilteruimte, daar kun je je goed concentreren. En alle klassen delen het leerplein 

oftewel de Bijenkorf. Ik hoop dat er in de bijenkorf wat meer sportonderdelen komen, want de 
fiets* is erg populair! 

 

Groetjes  

Saar Berends uit 

groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBOUW 
NIEUWBOUW 
SCHOOL 
PIRAPOLEON 
PRIKKEL 
REDACTIE 
APPARTEMENT 
BIJENKORF 
NIEUW 
VERHUIZEN 
MOOI 
FIJN 
FIETS 
PLEIN 
SPEELTUIN 
JUF 
COOL   
    De overgebleven letters vormen samen een zin over het nieuwe gebouw. 
 

                       

N L H E W U O B E G A 

I O O M T H A I I R P 

E O E F T F V J T N P 

U H A L I U N E C I A 

W C A S O J U N A U R 

B S W S T P N K D T T 

O T U E L E A O E L E 

U R E E L I I R R E M 

W T I C O O L F I E E 

Z N N L E K K I R P N 

N E Z I U H R E V S T Deze woordzoeker 
is gemaakt door  
Lot Berends, 9 jaar 

 

De kinderen van Pirapoleon in het Hart van Austerlitz! 

Hoe gaat het nu met de 
leerkrachten en de kinderen? 
Er is een kinderredactie 
opgericht en de kinderen 
zullen het zelf vertellen! Dit is 
hun eerste officiële opdracht! 
 

*De fiets is een onderdeel van een werkplek. 
Achter de streepjesbank kunnen kinderen op 
een fiets aan een statafel werken. Een tweede 
exemplaar is besteld vanwege de populariteit.  

 
Saar met oud-leerling Mees Maijer 

 

Centrale hal de Bijenkorf 

Foto: Anja de Leeuw 
Statafel met wiebelplanken 

Foto: Anja de Leeuw 

 

Beide foto’s: redactie 
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Van 1972 tot 1978 zat Sigrid Loenen, één van de vier dochters van 

dorpshistoricus Rutger Loenen in de klas bij juffrouw Lonneke Gramser, juf 

Verburg, Meester Blaauw, Meester Fyan en meester Bove. Bekende namen voor 

wie hier op school gezeten heeft! Eén van haar belangrijkste herinneringen is “het 

kamertje”. Als je daar zat, was het foute boel! Ze kwam er regelmatig. In die tijd 

moest je bij het ingaan van de school nog in rijtjes van twee aan twee staan. 

Soms verliep dat niet zo soepel en een keer na een duwpartij viel Alex van Ginkel 

door de glazen voordeur. Sigrid ging binnen hulp halen, want er lag veel bloed in de hal. Het duurde wel 

even voor men naar haar luisterde, omdat ze vaker voor straf naar binnen moest. Adri van Ginkel - 

beheerder van het Dorpshuis en de broer van Alex - beaamt de grote littekens van zijn broer. Het 

kamertje roept meer herinneringen op bij Sigrid: de schooltandarts en met name zijn strenge assistente! 

De kinderen die via het ziekenfonds verzekerd waren, werden in het kamertje behandeld. Met behulp 

van een groen of rood briefje kreeg je te horen of er verdere behandeling nodig was. Een paar dagen 

later werden de kinderen met een rood briefje met een busje naar Zeist gereden naar de tandartspraktijk 

naast het Politiebureau. Juf Lonneke herinnert zich later een tandartsbusje met een behandelstoel erin. 

Warme herinneringen heeft Sigrid aan het voorlezen van het boek “Reis door de nacht” door meester 

Bove. Hij begon op vrijdagmiddag in klas 5 aan dit boek en in klas 6 las hij het verder uit. Met hem 

gingen ze in klas 6 ook op “wereldreis” naar Texel via een museum in Amsterdam. Deze schoolreis vond 

elk jaar plaats. We zouden hier veel meer over willen vertellen, want Sigrid kan heerlijk vertellen.  

Sigrid heeft een holistische Beauty Salon Réflexion in Veenendaal www.beauty-salonreflexion.nl. 

 

Stichting Lokaal Austerlitz   
De leden van Stichting Lokaal Austerlitz zijn belangstellend voor meer informatie over het onderwijs in 

Austerlitz. Lonneke Gramser werd al even genoemd. Zij is de vrouw van Jan Gramser, de achter- 

achterkleinzoon van dé meester Gramser en zij heeft jarenlang klas 1, de huidige groep 3 gedraaid. Ze 

woont momenteel in Almelo. Marja Kuiper gaat haar binnenkort opzoeken en op de website van 

Stichting Lokaal Austerlitz kunt u straks veel meer verhalen lezen.  

Heeft u nog oude foto’s die bij een verhuizing boven water zijn gekomen? Stichting Lokaal Austerlitz wil 

deze graag digitaal opnemen in hun beeldbank. Neemt u contact met hen op?  www.lokaalausterlitz.nl. 

 

 

WereldKidz        
Basisschool Pirapoleon is onderdeel van de 

organisatie WereldKidz. Deze groep omvat 

29 basisscholen en 2 scholen voor speciaal 

onderwijs in verschillende gemeenten op de 

Utrechtse Heuvelrug. De scholen werken 

nauw samen aan een herkenbare visie, 

waarbij de kinderen leren respectvol met 

elkaar om te gaan. Het onderwijs sluit aan 

bij hun mogelijkheden. Daarnaast is 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een 

uitdagende omgeving van belang. Vooral dit 

laatste is goed te zien in het Hart van 

Austerlitz! www.pirapoleon.wereldkidz.nl. 

 

 

 

Schoolherinneringen 

Jetty Vegter 

Foto: redactie 
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http://www.beauty-salonreflexion.nl/
http://www.lokaalausterlitz.nl/
http://www.pirapoleon.wereldkidz.nl/
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Het Hart van Austerlitz wordt steeds meer in bedrijf genomen. De ‘oude’ 

gebruikers van het Dorpshuis komen inmiddels terug en mensen nemen 

hun intrek in één van de nieuwe appartementen. De boeken gaan dus 

ook weer terug, of eigenlijk zijn ze al terug. Ze staan al in de nieuwe 

boekenkast. We moeten afscheid nemen van het mooie huisje, waar 

drie boekenkasten stonden. Waar het licht was in duistere tijden en 

waar het warm was als het buiten koud was. Er stonden twee stoelen 

en een tafeltje, wat zeer gerieflijk was, zeker als tijdelijk onderkomen 

van alle boeken en puzzels. 

Het nieuwe onderkomen is één grote boekenkast links in de hal van het Hart van Austerlitz. De boeken 

hebben daar nu hun plekje gekregen. Aan de linkerkant staan de verhalen en de (streek)romans en aan 

de rechterkant de thrillers en de detectives. Er zijn stoelen, er is een grote tafel, er is licht en de 

temperatuur is aangenaam ongeacht het weertype. Het nieuwe onderkomen voor al de boeken is minder 

groot dan de eerdere boekenkasten. Heel wat boeken konden niet meeverhuizen. De nieuwste boeken 

“mochten” mee, waarbij wel gelet is op populariteit onder de lezers en lezeressen. Naast boeken zijn er, 

zoals altijd al, enkele puzzels. Daarvan wordt de keus steeds vernieuwd. 

Nu hopen wij niet, dat u denkt dat we niet meer in boeken of puzzels geïnteresseerd zijn. In tegendeel: 

nieuwe boeken voor de kast, “oude” voor u, zijn altijd van harte welkom. Het is juist leuk om de selectie te 

vernieuwen. In het huisje was geen plek voor allerlei tassen, in het Hart van Austerlitz gaat dat ook niet. 

Neemt u a.u.b. contact met ons op als u boeken of puzzels voor de kast heeft! 

Kom maar eens kijken naar de boekenkast en naar de mooie keus aan boeken, ga lekker aan de tafel 

zitten lezen of neem meteen wat mee om thuis te lezen. 

 

Sylvia Rademakers bij de nieuwe boekenkast, foto redactie 

Joke van Ooik tel. 0343 491 183  

Marja Kuiper tel. 0343 491 893  

   06 2316 2723 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Hoe Cantiamo stilviel 

In de vorige Prikkel sloten we optimistisch af en hoopten we, dat er vanaf september weer volop door 

ons koor kon worden gezongen. Het Dorpshuis in Austerlitz was klaar en het zou geweldig zijn in het 

Hart van Austerlitz weer te gaan oefenen met het koor. Maar berichten over wat het coronavirus voor 

koren betekende, buitelden over elkaar heen: wel zingen, in zigzag opstelling, met kleine groepen 

conform de richtlijnen, ventileren, gezondheidscheck etc. Het bestuur volgde de adviezen van het 

koornetwerk Nederland op de voet. Er werden creatieve ideeën bedacht, zoals: repeteren in 

deelgroepen (stemgroepen), buiten repeteren, andere oefenruimte. Ook koorleden wikken en wegen; 

wel of niet weer zingen, kan het wel, is het veilig? Voorlopig heeft het bestuur in overleg met de dirigent 

besloten, dat er helaas nog steeds niet veilig gezongen kan worden.  

Omdat er niets te melden is 

over recente concerten, was 

een duik in enkele stoffige 

koor archiefdozen een 

welkome afleiding tussen al 

het corona nieuws en de 

druilerige herfstdagen. De 

klok tikt ondertussen gewoon 

door naar het 100-jarig 

jubileum van het koor in 

2022. Er is een behoorlijk 

archief van zangvereniging 

“Ons Genoegen”, zoals 

Cantiamo eerder heette. Dit 

archief wordt door een aantal 

mensen uitgepluisd en 

gesorteerd. We kwamen een 

aantal leuke dingen tegen.  

 

“Ons Genoegen” werd in 1922 opgericht en had een beschermvrouw Freule Mejuffrouw A.W.M. de 

Beaufort. In Austerlitz was Anna Wilhelmina Margaretha bekend onder de naam juffer Annie. Het welzijn 

van de Austerlitzse bevolking ging haar aan het hart. Juffrouw Annie heeft veel weldaden gedaan voor 

Austerlitz. Zo was zij beschermvrouw van verschillende 

verenigingen: de Geitenfokvereniging Austerlitz en 

omstreken, fanfarecorps Erica (1931) en van zangvereniging 

Ons Genoegen. Ze betaalde de kosten van de uitbreiding 

van het verenigingsgebouw Het Lokaal. Op de fiets bracht zij 

zieke dorpsgenoten en ondervoede kinderen pannetjes soep. 

Juffer Annie woonde vanaf de jaren dertig tot haar overlijden 

in 1971 op landgoed Het Molenbosch aan de Driebergse-

weg 7 in Zeist. Daar staat nu een beeld van juffer Annie met 

haar fiets. Let u daar eens op tijdens een mooie wandeling!  

 

25-jarig bestaan Ons Genoegen 1947, foto: archief Cantiamo 

Foto: Gilde Zeist 
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De langst zittende dirigent was de heer Nic van der 

Giessen; na 38 jaar nam hij in 1993 afscheid van het 

koor. Onder zijn leiding verdubbelde in het begin het 

aantal koorleden. Hij genoot van het dorpse karakter, 

maar toen er meer mensen bij kwamen van buitenaf 

verdween dit dorpse karakter. Het werd meer een 

streekkoor, waarover hij gezegd zou hebben: “Nu is 

het meneer en mevrouw, vroeger Tante Fietje en 

oom Bart.” In oude programma’s zijn muziekstukken 

te vinden, die het koor nog steeds zingt: Sanctus van 

Schubert (1962), Lascia chío pinga van G.F. Händel, 

De Crucifixion van John Stainer (1995). Hoezeer de 

koorleden op dirigent Nic gesteld waren en hem 

gingen missen, is te lezen in een gedicht wat 

geschreven is voor zijn afscheid in 1993.  

 
Enkele andere weetjes: 

 In 1951 kostte een toegangskaartje één gulden, wat toen een behoorlijk bedrag was.  

 In 1973 drie gulden en in 2019 € 17,50. 

 In een programma stond: “Gelieve voor de pauze niet te roken”. 

 In januari 2020 nam één van de sopranen na 73 jaar lidmaatschap afscheid, Greet Jansen-Meijer 

was sinds november 1946 lid. 

 Op 7 mei 2001 werd tijdens de ledenvergadering de naam van “Ons Genoegen” gewijzigd in 

Cantiamo Austerlitz. De naam betekent “Wij zingen”. 

 Het koor heeft al jarenlang allerlei commissies, die bijvoorbeeld elke twee jaar een uitje organiseert. 

 

Ondanks alle onzekerheid hoopt Cantiamo - wanneer het kan 

en mag - weer te starten met repeteren.  

We zijn nog steeds op zoek naar bassen en tenoren!  

Dat deze vraag niet nieuw is, blijkt wel uit een 

krantenartikel van 1 mei 1956 uit de Zeister 

Nieuwsbode. Naar aanleiding van een concert  

schrijft men: “De zang werd in het geheel 

verdienstelijk uitgevoerd, maar wel bleek dat  

men nog enkele bassen en tenoren kan  

gebruiken, daar deze nog vrij zwak bezet zijn.”  

 

Namens het bestuur en de PR Commissie van 

Cantiamo wensen we iedereen het volgende:  

 

“Blijf gezond, zorg voor elkaar, 

zing waar het kan, al is het in je 

hoofd!”  
 

 

 

www.cantiamo-austerlitz.nl 

Een dirigent uit een verren hoek 
Die kwam naar hier op ons verzoek 
Tot groot genoegen van het koor 
Lag “Ons Genoegen” naar zijn oor 
Hij stemden ons naar eigen zin 
En bracht het koor aldra gewin 
Tot groot genoegen van publiek 
In ‘t samengaan met livemuziek 
Toe Nic neem niet verschrikt de benen 
Het is zo ver van hier naar Wenen 
Wij zijn zo zeer met U content 
Blijf nog heel lang ons dirigent. 

Petra Kentie 

Foto: archief Cantiamo 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
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Een update van Werkgroep ‘Het Nieuwe Lokaal’ over het voormalige 

verenigingsgebouw en R.K. Kerk aan de Oude Postweg te Austerlitz. 

 

 

In de vorige Prikkel is ingegaan op een belangrijk hoofdstuk van de 

geschiedenis van het gebouw; de genius loci, ‘de geest van de plek’ 

en die bijdrage ging vooral over de periode van de kerk. De werkgroep 

Het Nieuwe lokaal wil het ‘erfgoud’ van het Lokaal en de betekenis 

voor het dorp Austerlitz behouden en het Lokaal een nieuwe toekomst 

geven. Deze werkgroep valt formeel onder de Stichting Lokaal 

Austerlitz. 

Nu het Lokaal leeg is komen te staan door de opening van ons prachtige Dorpshuis, rest de vraag hoe het 

verder gaat met het gebouw. Omdat het nieuwe Dorpshuis nog niet 100% in gebruik kan worden genomen, 

wordt het Lokaal voor een deel nog gehuurd tot en met het einde van het jaar. Het terrein en alle opstallen 

zijn nog in eigendom van het Bisdom en worden naar verwachting in januari 2021 te koop gezet. Als 

werkgroep proberen we in goed gesprek met de Gemeente, het Bisdom en andere partijen tot een plan te 

komen voor zowel het gebouw als het terrein eromheen. Uiteraard willen we dit vooral ook samen doen 

met de andere partijen in het dorp. We hebben onze ideeën vastgelegd in een visie en hebben een eerste, 

voorlopig ‘plan van aanpak’ dat rekening houdt met de geschiedenis en daarnaast ruimte houdt voor een 

maatschappelijke invulling: betaalbare woningen voor starters. De jeugd is immers onmisbaar voor een 

leefbaar dorp. We zullen, zodra de tijd hiervoor rijp is, de jeugd en andere geïnteresseerden in het proces 

gaan betrekken.  

Vragen of interesse?  

Mail onze werkgroep op hetnieuwelokaal@gmail.com of volg ons op Facebook. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Remco Jutstra 

Foto: redactie 

Foto’s: Redactie en Bert van Ginkel 

about:blank
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Voor informatie:  
Puck Steenhuizen  
Tel. 0343 491 809  
 of 06 2084 5561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van links naar rechts: 
Staand: Puck Steenhuizen, Thomas, Daniel, Milan, Brit, Tom en Frans Tak 

Zittend: Maaike, Serge, Sam en Thijs 

 

Sinds 2 jaar zijn we bezig met 
training voor voetbaljeugd in de 
leeftijdscategorie 5 t/m 8 jaar. 
Met ingang van het seizoen 
2020/2021 is er een team JO8 
(jeugd onder 8) ingeschreven 
bij de voetbalbond.  
Op woensdagmiddag wordt er 
van 16.00 tot 17.00 uur 
getraind. Graag willen wij er 
jeugdleden bij. Je bent welkom 
om een keertje vrijblijvend te 
komen kijken! 
 

SV Austerlitz 

Voetbal - Jeugd 

SV Austerlitz - sectie Klaverjas 
 
In verband met Covid-19 en de kwetsbare doelgroep,  
heeft het Bestuur van de sectie Klaverjas besloten om  
de klaverjascompetitie voorlopig uit te stellen. 
 
 Foto’s: Puck Steenhuizen, Afbeelding: Pixabay.com 

Sportvereniging Austerlitz 

Oude Postweg 31 

3711 AC Austerlitz 

mailnaar@svausterlitz.nl 

www.svausterlitz.nl  

 

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
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SV Austerlitz - sectie Voetbal 
 
Wil je voetballen en hou je van klein en gezellig?  
Dan is voetballen bij SV Austerlitz iets voor jou!  
Plezier en gezelligheid staan bij ons voorop, maar 
natuurlijk tonen we ook veel inzet op zaterdag 
tijdens de wedstrijden. 
 
Doordeweeks op dinsdag, woensdag en donderdag 
trainen we en op zaterdag spelen wij wedstrijden met 
jeugd en senioren. Je bent van harte welkom om een 
keer te komen kijken op een trainingsavond of op een 
wedstrijddag. 
 
Neem voor meer informatie contact op met 
secretaris-voetbal@svausterlitz.nl of kijk op 
www.svausterlitz.nl  
 
  
 

SV Austerlitz - Vacatures 
 
Binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar: 

• secretaris OMNI 

• voorzitter sectie Voetbal 

• voorzitter sectie Tennis 

• voorzitter Jeugd sectie Tennis 

• secretaris sectie Tennis 

• budgethouder sectie Tennis 
 
Tevens zijn wij op zoek naar een: 

• Coördinator De Groene club. 
De Groene Club is een initiatief van de 
KNVB, KNLTB en KNHB. De Groene 
Club is een onafhankelijke club die 
verenigingen helpt en volledig ontzorgt 
in het verduurzamingstraject. 

• Coördinator MOP.  
Meerjarig Onderhouds Plan: een plan 
voor onderhoud op de lange termijn. 

 
Neem voor meer informatie contact op via: 
mailnaar@svausterlitz.nl. 
Of neem telefonisch contact op met Puck 
Steenhuizen: 0343 491 809 of 06-20845561. 
 

SV Austerlitz – sectie Tennis 

Tossavond in beeld gebracht door Jetty Vegter. 

Puck Steenhuizen 

Foto’s: redactie, Afbeelding: Pixabay.com 

mailto:secretaris-voetbal@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
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Als je net in het mooie Austerlitz bent komen wonen, is dit iets voor jou. Nieuwkomers in het 

afgelopen jaar hebben op de zondagochtend de omgeving van ons dorp met plezier nader 

verkend. Wel vroeg op, dat is waar. Maar na afloop een heerlijk fris gevoel overhouden, is een 

aantrekkelijk vooruitzicht. 

 

Ook in deze winter organiseert Het Gilde Zeist weer vier wandelingen rondom Austerlitz. Vier 

landgoederen worden bezocht en regelmatig stoppen we bij bezienswaardigheden. Dat kunnen 

overblijfselen zijn van de legers van generaal De Marmont, maar ook die van de vroegere 

bewoners van Bornia-Heidestein, zoals de oudste golfbaan van Nederland. Dit alles in een 

rustig wandeltempo onder leiding van twee Gildegidsen Hans van den Breul en Gerard 

Versteeg. 

 

De Winterwandelingen staan gepland op: 

➢ zondag 6 december bezoek aan Landgoed Noordhout 

➢ zondag 3 januari bezoek aan Landgoed Bornia-Heidestein, honden verboden 

➢ zondag 7 februari bezoek aan Landgoed Den Treek-Henschoten 

➢ zondag 14 maart bezoek aan Boswachterij Austerlitz met Het Witte Huis en het  

    Bosmuseum 

Bijzonderheden: 

Er wordt om 10.00 uur vanaf de bushalte op het Dorpsplein gestart. De kosten zijn € 2,50.  

Er wordt in een rustig tempo gewandeld en we zijn omstreeks 12.00 uur weer terug. Er kan bij 

“Ouwekamp, ons eetcafé” – als zij niet gesloten zijn vanwege coronamaatregelen - na afloop 

nog een consumptie worden genomen. 

  

www.gildezeist.nl 

Hans van den Breul en 

Gerard Versteeg 

Foto: Gilde Zeist 

https://www.gildezeist.nl/
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In 1970 werd er besloten voor aanschaf van een kleedgelegenheid. 
 
Foto 1: achterkant kantine en op de achtergrond het enige voetbalveld. 
Foto 2:  links kantine en rechts kleedlokalen. Op de achtergrond ziet u de lichtmasten van het  
 gravel trainingsveld, nu de tennisbanen. 
 
Het toenmalige bestuur besloot om van de subsidie van de Gemeente een 2e hands houten keet 
te kopen en het schamele oude kleedhok af te breken en “nieuwe” kleedlokalen te bouwen. 
Het oude kleedlokaal bestond uit twee kleedgelegenheden met betonnen wasbakken en tussen 
de kleedgelegenheden was een hokje voor de verkoop van consumpties en vanuit daar kon er 
via doorgeefluikjes thee worden aangeboden. 
 
Met het bouwen van “nieuwe” kleedlokalen kreeg de SV Austerlitz problemen met de Gemeente 
en de grondeigenaar. De bouw werd stilgelegd en de huur opgezegd. Na een afkoelingsperiode 
van 9 maanden mochten de illegale bouwsels toch blijven staan en gingen daarna nog circa 10 
jaar mee. 
 

Accommodatie SV Austerlitz 
 

Foto 1 

Foto 2 

Bron en foto’s: Archief SV Austerlitz en archief Stichting Lokaal Austerlitz 
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Accommodatie SV Austerlitz 
 

Foto 3: In 1979/1980 werd er begonnen met de bouw van een geheel nieuwe kantine en de 
eindoplevering daarvan vond plaats op 24 september 1981. 
 

Foto 4 en 5: Door de komst van de tennisvereniging Dhjimat naar het sportcomplex en het 
samengaan in 1993 met de voetbalafdeling is de kantine in 1999 geheel verbouwd en staat 
er op de dag van vandaag, oktober 2020, een fraai clubgebouw. 
 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto: redactie 

Bron en foto’s: Archief SV Austerlitz en archief Stichting Lokaal Austerlitz 

 
 

Puck Steenhuizen 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

advertentie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                            _______ 

 
29 

 

Misschien wilt u ook iets vanuit uw voortuin gaan aanbieden aan belangstellenden? 

Meld u dan bij de redactie van De Prikkel of bij één van bovenstaande 

initiatiefneemsters. Dit onderwerp komt terug in het februarinummer van 2021, het 

zou leuk zijn als uw initiatief dan uitgelicht en in de route opgenomen kan worden! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tenslotte had Patricia Meeten aan 

de Oude Postweg 191 afgelopen 

zomer een stekjestafel. Je kon 

daar voor 50 cent een plantje 

kopen. De opbrengst is naar de 

straathonden en katten in Dalyan, 

een dorp in Turkije, gegaan. 

Vanaf het voorjaar kunt u weer bij 

haar terecht!  

 

Aan de Waterlooweg is nog een 

initiatief te vinden. Els van Koningsveld 

woont op nummer 11 en heeft ook een 

kastje gekregen van de kinderen. 

Bovenin is een insektenhotel gemaakt. 

In het kastje is van alles te vinden, 

zoals spelletjes en een mooi kruikje. 

Voor een kleine bijdrage kunt u iets 

aanschaffen. 

Adeline Gogelein woont aan de Waterlooweg 

nummer 91. Tegenover haar huis heeft zij een 

Plantenasiel aangelegd. Afgelopen voorjaar heeft 

zij deze aangevraagd bij Samen Duurzaam Zeist 

nadat ze hierover gelezen had in de Nieuwsbode. 

De spelregels staan op het pamflet. Iedereen mag 

planten doneren of gratis ophalen. Wat Adeline 

betreft mogen het ook kamerplanten zijn. In het 

voorjaar zal er zeker meer aanbod zijn.  

 

Dit boekenhuisje aan de Oude Postweg 190 is een 

moederdaggeschenk van dochter en schoonzoon aan 

Lisette Kiburg. Zij woont momenteel met haar man in 

Istanbul, Turkije. Via de beeldtelefoon liet ze weten, dat het 

goed gaat en ze verwachten half december weer even in 

Nederland te zijn. Lisette vindt het geweldig, dat het 

boekenhuisje in de belangstelling komt. Het is een 

Minibieb, je kan hier een boek lenen of ruilen op ieder 

moment van de dag. Momenteel woont en studeert dochter 

Josien hier in Austerlitz. Ze werkt in het UMC. 

Redactie 

In het voorjaar willen we starten met een alternatieve wandelroute door het dorp langs allerlei activiteiten 

die langs het trottoir en in de voortuinen mogelijk zijn. Inmiddels zijn vier initiatieven bekend.  

 

www.plantenasielzeist.nl  

Foto’s: Redactie 

http://www.plantenasielzeist.nl/
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Binnen de Verkeerscommissie bestaat het voornemen en de wil om de Gemeente blijvend actief te 

ondersteunen bij het verkeersbeleid voor Austerlitz. Dat geldt bestaande, nieuwe en in de toekomst te 

voorziene aandachtspunten c.q. knelpunten. Hier volgt een opsomming van diezelfde punten en de situatie 

in het hier en nu. 

Wij doen met u eerst even een stap terug in de tijd. Na voorbereidingen op de aanleg van een rotonde op 

de Woudenbergseweg heeft de gemeente Zeist contact gezocht met Austerlitz’ Belang om onderlinge 

afstemming op de voorgenomen plannen optimaal vorm te geven. Daarvoor is destijds de Verkeers-

commissie opgericht. Dat overleg is er geweest, onze inbreng werd ‘meegenomen' en het wachten is nu 

op verdere informatie door de gemeente over de planning en consequenties (aanrijtijden/ 

bereikbaarheid/calamiteiten, etc.). 

 

De opsomming met de reactie van de gemeente Zeist cursief gedrukt:  
o Fietsverkeer NS Driebergen-Zeist heeft hinder van de afsluiting van het fietspad ter hoogte van de 

Margrietlaan in Zeist. “Deze verandering verdient de schoonheidsprijs niet, maar het is en blijft zoals 

het nu is.”  

o Hart van Austerlitz - de Verkeerscommissie heeft zich tegenover de Gemeente hard gemaakt voor 

voldoende parkeerplaatsen en vooral een veilige doorstroming van het te verwachten extra verkeer. 

“De Gemeente geeft aan het maximaal haalbare aantal parkeerplaatsen te realiseren en is van 

mening dat het door haar voorgestelde inrichting voldoende veilig is.” 

o Woudenbergseweg X Oude Postweg - afsluiting. Op basis van een enquête onder de dorpsbewoners 

heeft de Verkeerscommissie aan Gemeente en Provincie aangegeven dat deze afsluiting onzes 

inziens verder niet in overweging behoeft te worden genomen (niet doen dus). Belangrijk argumenten: 

Onnodig en overmatig extra verkeer, verslechterde bereikbaarheid bij calamiteiten/werkzaamheden 

Austerlitzseweg. 

o Sluipverkeer - de Verkeerscommissie heeft bij herhaling haar zorgen geuit over het sluipverkeer door 

Austerlitz heen en de te verwachte toename na aanleg van de rotonde Woudenbergseweg en 

aangedrongen op maatregelen om dit inzichtelijk te maken. “De Gemeente heeft kortgeleden 

meetslangen geïnstalleerd en geeft daarbij aan dat dit om globale verkeersmonitoring op de wegen 

in Zeist gaat.” 

o Fietspad/fietstunnels de Traaij - de aanleg van dit fietspad is inmiddels gerealiseerd tot aan de 

tunneltjes onder de spoorweg en de A12. “Verlenging van het fietspad tot in Driebergen (en verbreding 

- en dus de versmalling van de doorgaande weg onder de tunnel) is uitgesteld tot na de doorkomst 

van de Vuelta wielerwedstrijd eerder dit jaar.” Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en is de Traaij 

t/m ergens eind november gesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

o Dorpsplein - verkeersborden. De Gemeente is voornemens om zonder formeel besluit het Dorpsplein 

te voorzien van éénrichtingsborden. “Immers, de 

bewoners rijden uit ervaring al de goede kant op, 

dit maakt het voor het overige verkeer duidelijker. 

Bij iedere toegang wordt een bord geplaatst om de 

richting aan te geven. Ook met onderborden 

uitgezonderd fietsers en bromfietsers.” 

  

 

  
Foto: gemeente Zeist 
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o Oude Postweg - gevaar/snelheid. Te hard rijden op de Oude Postweg - een 30 km weg - komt veel 

en veel te vaak voor. Wij hebben de Gemeente bij herhaling diverse suggesties gedaan maatregelen 

te nemen en hiervoor opties aan de hand gedaan: binnenkort worden er opnieuw 30KM-stickers 

verspreid. Handhaving (boetes voor overschrijding) van de maximumsnelheid blijkt niet mogelijk. 

“Herinrichting van de Oude Postweg wordt pas overwogen na afronding van de bouwwerkzaamheden 

in Austerlitz-Oost.” 

o Oude Postweg - gevaar. De onoverzichtelijke T-splitsing met de Weideweg wordt aangepakt na 

afronding van de bouwwerkzaamheden in Austerlitz-Oost. “De onoverzichtelijke T-splitsing met de 

D.J. van Nieuwenhuizenweg is in de ogen van de verkeerskundige juist daarom veilig omdat het 

gebrek aan overzicht dwingt tot langzaam rijden.” 

o Gramserweg - gevaar. Op 31 augustus heeft een mede-

dorpsbewoner het volgende bij de Gemeente gemeld:  

‘Op de Gramserweg tussen huisnummer 67 en 71 is een pad, 

dat door alle schoolgaande kinderen op de fiets wordt gebruikt 

vanaf de Meester Ansinkweg. Dit leidt geregeld tot gevaarlijke 

situaties. De Gramserweg wordt door drie bedrijven intensief 

gebruikt en dit verkeer houdt geen rekening met fietsers, die 

onverwacht - vaak met een grote boog - de Gramserweg op 

draaien.’ De vraag is of jonge kwetsbare fietsers op dit 

onoverzichtelijke punt extra beschermd moeten worden of gewoon goed moeten leren op te letten. 

Met deze dorpsbewoner wacht de Verkeerscommissie nu (5 oktober) nog op een inhoudelijke reactie. 

 

Met de ‘blik op de weg vooruit’ hoopt deze Verkeerscommissie, met uw hulp, meer aansprekende 

voorbeelden en snellere resultaten te kunnen behalen. Heeft u onlangs een ernstige situatie bij de 

Gemeente gemeld? Wij nodigen u uit om dit met ons via verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl 

te delen.  

 

 
 
 

 

 

Foto’s: gemeente Zeist 

Foto: Jetty Vegter 

Namens de Verkeerscommissie, 

Klaas Eleveld 

Eénrichtingsverkeer Dorpsplein is inmiddels gerealiseerd! 

mailto:verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl
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Het nieuwe Meisjesclubseizoen is weer begonnen! En wat hebben we een 

leuke start gehad! We zijn na de zomervakantie weer live begonnen in de kelder 

van de kerk. Wat fijn om weer gewoon samen te knutselen! En met wel elf 

nieuwe meiden! We hebben momenteel 26 meisjes, de club is lange tijd niet zo 

groot geweest. De meiden zijn heel enthousiast. Erg leuk om te zien, dat een 

club die al 60 jaar bestaat nog steeds zo populair kan zijn. Welkom allemaal! 

Over ons 60-jarig bestaan gesproken… dit hebben we helaas anders moeten 

vieren dan gepland. Een jubileumviering met ouders en oud-leidsters zat er 

helaas niet in. Wel hebben veel oud-leidsters en -leden gereageerd op onze 

foto’s, die we regelmatig op de Facebookpagina plaatsten. Heel leuk om te 

lezen hoeveel mensen zichzelf en anderen herkenden. Door de coronatijd 

hebben we helaas ook ons clubweekend moeten annuleren aan het eind van 

het seizoen. We hebben toen besloten om ons jaar feestelijk af te sluiten met 

de meiden en met hen samen ons jubileumfeestje te vieren. Het is een heel 

leuke dag geworden. We hebben roze kinderchampagne gedronken met echte 

meisjesclubkoekjes. Daarna hebben we een spel in het dorp gedaan, waarbij 

we allerlei grappige opdrachten moesten doen. We hebben heerlijke 

pannenkoeken van Bram gegeten, waarbij we bij toeval werden verrast door  

de oprichtster van de Meisjesclub juffrouw Truus Veenendaal. Zij heeft gezellig 

met ons een pannenkoek meegegeten! Tot slot hebben we de meiden al 

toeterend op de fiets - zoals onze traditie is aan het einde van een clubweekend 

- weg gebracht door het dorp. We hebben genoten van deze dag! 

We hebben het afgelopen jaar heel fijn in de kelder van de kerk gezeten. 

Hartelijk dank voor alle goede zorgen en gastvrijheid! In de herfstvakantie zullen 

wij weer terugverhuizen naar het mooie nieuwe Dorpshuis. Vanaf 26 oktober 

zitten we weer beneden in de kelder daar.  

Onlangs hebben we besloten dit jaar geen Knutsel-doe-markt te organiseren  

in december. We vinden dit - na twee hele succesvolle markten - heel jammer, 

maar het is niet haalbaar in deze coronatijd. We hopen dat volgend jaar alle 

activiteiten, zoals het clubkampweekend en de kerstmarkt weer plaats kunnen 

vinden. Helaas is dat nog onzeker. Voorlopig richten we ons weer op de 

gezellige knutselavonden, we hebben weer heel veel zin in een nieuwe 

Meisjesclubseizoen! 

Mochten er nog meisjes zijn van 6 jaar en ouder die nog niet op club zitten? 

Kom gerust eens kijken op maandagavond van 18:45 tot 19:45 uur. 

Op onze Facebookpagina (www.facebook.com/meisjesclubausterlitz) staan 

leuke foto’s en informatie van de Meisjesclub. 

 Hartelijke groet, de leidsters van de Meisjesclub: 
Carien Moeijes, Dewy van Eldijk en Heidi van de Kuil 

 Foto’s: Meisjesclub 
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Foto: Redactie 

 

 

 

 

Heeft u een foto, nieuws of een 
actie die u op het Prikbord wilt 
laten zien? Geef dit dan door 
aan de redactie: 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

 

 

 

 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Ondanks dat een grootse opening niet mogelijk was, zijn we het 

schooljaar goed begonnen. We zijn met ontzettend veel plezier gestart 

op onze nieuwe locatie in het Hart van Austerlitz. Om de peuters alvast 

voor te bereiden op hun nieuwe lokaal ontvingen zij een digitale 

rondleiding, opgenomen door juf Astrid. Het is een prachtige locatie 

geworden waar de peuters alle gelegenheid hebben om in een veilige 

omgeving te spelen en leren.  De peuters zijn inmiddels helemaal 

vertrouwd op hun nieuwe plek. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een 

kijkje op www.depiraatjes.nl voor de digitale rondleiding. Aanmelden 

kan heel eenvoudig via het aanmeldingsformulier tevens te vinden op 

de website of neem contact op met juf Astrid via 06-15628711. 

 De Piraatjes 

 

 

Helaas… de 

Vogeltentoonstelling 

van de Austerlitzse 

Vogelvrienden kan dit 

jaar niet doorgaan! 

 

Foto’s: Peuterspeelzaal / Buurvrouw & Buurvrouw 

http://www.depiraatjes.nl/
mailto:karinloenen@icloud.com
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In de vorige Prikkel stond op het Prikbord dat Trui Oerlemans verjaardagskaarten in het dorp rondbrengt 

voor senioren die 75 jaar en ouder zijn. Maar voor Austerlitz Zorgt is zij niet de enige die dit werk doet: 

Joke van Ooik doet dit al vele jaren samen met Trui. Joke brengt ook de Kerk Balans van de Katholieke 

kerk aan de Rozestraat in Zeist en het krantje van de KOB–PCOB Ouderenbond rond.  

Maar Joke doet nog veel meer! Op pagina 17 in deze Prikkel leest u over de nieuwe boekenkast in het 

Dorpshuis. Samen met Marja Kuiper zorgt Joke dat alle boeken en puzzels aangevuld worden. 

 

Kleuren voor 
Volwassenen 

 

 

 

Joke is ook elke maandag in het Dorpshuis te vinden, 

waar zij ‘Kleuren voor Volwassenen’ verzorgt. Op de 

foto staat ze met Wil Gaasbeek. Ze gebruiken allerlei 

technieken, waarbij bijvoorbeeld alcoholstiften nodig 

zijn om een glitter effect te accentueren. Ook werken 

ze met Velvet Paper (fluweelpapier).  

 

Ze beginnen om 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.  

U bent van harte welkom om mee te doen! Joke 

kan u helpen met advies. Het is ontspannend en 

gezellig om te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactie 

Foto’s: Redactie 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn de ‘bewoners’ van HvA? 
Sinds september is Hart van Austerlitz in gebruik genomen. Graag laten we u 

kennismaken met diverse gebruikers en bewoners van dit mooie nieuwe gebouw! 

De beheerders van het Dorpshuis, Adri en Jantine, zijn erg enthousiast 

over hun nieuwe onderkomen. Ze zijn technisch gezien geen vreemde 

dingen tegengekomen. Wel zijn ze erg druk, maar het loopt gewoon 

lekker. “Wij proberen sfeer aan te brengen, voorlichting te geven en we 

merken, dat iedereen van goede wil is. Het scheelt natuurlijk, dat we 

iedereen goed kennen.”  

Op ‘Het Lokaal’ staat nog de naam ‘Het Trefpunt’, maar die naam komt 

niet meer terug. Adri: “Niemand had het over het Trefpunt. Iedereen zei, 

we gaan naar het dorpshuis. We krijgen een nieuw logo, dat binnenkort 

bekend gemaakt wordt.”  

Dan is het tijd om bij de bridge koffie en thee te serveren. Daar worden 

nog even wat foto’s gemaakt. Vroeger werd er ’s avonds gebridged, 

maar sinds een paar weken is deze competitie naar de dinsdagmiddag 

verschoven. In zaal 2 is het net begonnen. 

Neem voor meer informatie over de Bridgeclub contact op met secretaris 

Hanneke Linde via: b.c.austerlitz@gmail.com of bel tel. 0343 491 094 

Heel even kunnen we bij de kapster terecht in 

haar mooie nieuwe kapsalon. Suuz Verbraak is 

met een klant bezig.  

Suuz Hairstyling heeft onlangs een jubileum 

gevierd. Meer dan twaalf jaar werkt ze alweer in 

Austerlitz.  

Met telefoonnr. 0343 493 046 kunt u een 

afspraak maken voor: 

- dinsdag/woensdag van 10.00-17.30 uur 

- donderdag/vrijdag van 12.00-17.30 uur 

Zonder afspraak kunt u - als er plaats is - terecht 

op donderdag/vrijdag tussen 18.30-21.00 uur 

Het Dorpshuis is telefonisch bereikbaar met 0343 491 376 of per e-mail: info@dorpshuis-austerlitz.nl.  

Kijk ook eens op de nieuwe website www.dorpshuis-austerlitz.nl of word vriend op Facebook! 

Foto’s: Redactie 

Er zijn natuurlijk nog veel meer verenigingen die gebruik maken 

van het Dorpshuis. Die zullen we in een volgende Prikkel uitlichten! 

mailto:b.c.austerlitz@gmail.com
mailto:info@dorpshuis-austerlitz.nl
http://www.dorpshuis-austerlitz.nl/
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Wie zijn de ‘bewoners’ van HvA? 

We nemen ook even een kijkje bij de medewerkers 

van Accurate Zorg Morselt. Henriëtte Morselt zat 

met haar bedrijf eerst aan de Oude Postweg, maar 

ze merkt dat de mensen hier veel makkelijker 

binnenlopen.  

Accurate Zorg is een thuiszorg-organisatie en biedt 

verpleging, verzorging en vanuit de WMO individuele 

begeleiding en huishoudelijke hulp. 

Op maandagochtend (tussen 8.00 en 8.15 uur) is 

bloedafname mogelijk, dan wordt de praktijkruimte 

gebruikt door een speciale prikdienst van het 

Diakonessenhuis en de Trombosedienst.  

U kunt Henriëtte en haar medewerkers bereiken met 

telefoonnummer 06 1045 8821 of stuur een e-mail 

naar info@accuratezorg.nl. 

 

Marianne Veenema komt aan het eind van de middag met haar 

kleinzoon Mink naar de praktijk voor een foto. Als oppas oma laat 

ze even de nieuwe ruimte zien. Razend enthousiast vertelt ze hoe 

fijn het is om zo te kunnen werken. Alles fris en schoon en de 

gezelligheid van alle mensen om haar heen. “Het is een warm 

bad!” Naast haar werkzaamheden als Dorpsondersteuner werkt 

zij samen met haar collega’s Nicolien Klaassen en Marijke 

Kragten in Fysiopraktikum Austerlitz. 

Wilt u contact met hen opnemen, stuur dan een e-mail naar 

info@fysioausterlitz.nl of bel 06 4036 8115.  

 

In de kelder zijn twee onderneemsters gevestigd.  

Het zijn Andrea Palachova van Andrea Palachova 

Skincare en Marianne Kaarsgaren van Pedicure Salon 

Marianne. Samen delen zij een praktijkruimte, die ze 

prachtig hebben gerenoveerd. Vandaag is Marianne 

voor het eerst in deze ruimte gestart. Ze vindt het een 

verademing, want naast haar werk bij Abrona 

Gehandicaptenzorg heeft ze veel klanten, waarvoor ze 

reizen moet. Dat wil ze nu graag afbouwen. Andrea 

werkt al 30 jaar als schoonheidsspecialiste en zij houdt 

nog steeds heel erg van haar vak. 

Andrea Palachova Skincare www.apskincare.nl 

Tel. 06 2539 7724 

E-mail: andrea@apskincare.nl  

Pedicure Salon Marianne 

Tel. 06 2250 0865 

 Foto’s: Redactie 

mailto:info@accuratezorg.nl
mailto:info@fysioausterlitz.nl
http://www.apskincare.nl/
mailto:andrea@apskincare.nl
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Wie zijn de ‘bewoners’ van HvA? 

Anja de Leeuw is schoolleider van Wereldkidz 

Pirapoleon. Heel kort vragen we haar reactie. 

Het team heeft natuurlijk een drukke periode 

achter de rug met twee verhuizingen en een 

Lockdown met thuisonderwijs. De collega’s 

vinden het een verademing om in het nieuwe 

gebouw aan de slag te gaan. Met elkaar 

hebben ze de school ingericht en wat opvalt is 

de boom in de centrale hal. Op de bordjes 

staan ‘gewoontes’ voor de kinderen. 

Gewoontes zijn een onderdeel van een 

onderwijsaanpak ‘the leader in me’.  

Anja is erg blij met het resultaat en hoe ver ze 

al zijn. De kinderredactie gaat een vaste 

rubriek in De Prikkel verzorgen! 

 

Tijdens een flitsbezoekje aan de speelzaal was de belangstelling 

voor de fotograaf erg groot! Jan komt kijken hoe Astrid Kester 

met Liselot op de foto gaat. Astrid is erg blij met het nieuwe 

onderkomen. Het contact met de basisschool geeft iets extra’s. 

Op het plein en in de toiletten komen de kinderen elkaar tegen, 

dus als ze naar school gaan is de overgang niet zo groot. 

Peuterspeelzaal ‘de Piraatjes’ deelt deze ruimte met de BSO,  

die er ’s middags is. De kasten zijn bijvoorbeeld verdeeld en het 

loopt allemaal soepel. Astrid vertelt, dat aanmelding nog steeds 

mogelijk is. Zie voor meer informatie de advertentie op pagina 24 

van deze Prikkel of kijk op www.depiraatjes.nl.  

 

Janet Sonneveld (foto) en Ilham Arau werken bij de Buitenschoolse Opvang 

Pirapoleon van Kindercentra Midden Nederland ‘Kind & CO’. Deze BSO 

vangt voor en na schooltijd kinderen op van vier tot en met twaalf jaar, maar 

ook in de schoolvakanties en tijdens studiedagen. Janet coördineert ook de 

TSO, oftewel de tussen schoolse opvang. Ilham en Janet zijn dolenthousiast 

over de locatie, de samenwerking met de anderen en de gezelligheid met de 

kinderen. Per week vangen ze gemiddeld veertig kinderen op met een 

maximum van twintig kinderen per dag.  

Kijk voor alle informatie op: 

www.kmnkindenco.nl/buitenschoolse-opvang-austerlitz  

of bel 06 3455 0973 

 Foto’s: Redactie 

http://www.depiraatjes.nl/
http://www.kmnkindenco.nl/buitenschoolse-opvang-austerlitz
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Wie zijn de ‘bewoners’ van HvA? 
Er zijn appartementen voor senioren maar ook voor junioren gebouwd. Ouderen en jongeren wonen  

kriskras door elkaar heen. De bewoners van twee appartementen stellen zich aan u voor. 

Ze woont nu aan de voorkant van het gebouw, maar heeft 55 jaar aan 
de Gramserweg gewoond. Daarvoor heeft ze in het kippenhok achter 
het huis van haar schoonouders gewoond. De binnenkant werd van 
steen opgetrokken, zodat er een woonkamer, keuken en twee 
slaapkamertjes waren. Ze heeft hier 5 jaar gewoond. Dit huisje stond in 
de tuin aan de Schooldwarsweg (wat nu nummer 11 is naast de 
seniorenwoningen). Op vrijdag ging ze met haar twee jongens naar het 
badhuis, haar man ging op zaterdag. Op haar solex ging ze dagelijks 
naar Zeist om haar ouders te helpen in de bakkerij. Met kerstmis is het 
twee jaar geleden, dat haar man is overleden. Ze waren erg graag 
samen naar het Hart van Austerlitz gegaan. De ouders en grootouders 
van haar man hebben hun hele leven in Austerlitz gewoond. Mevrouw 
Breunesse woont hier nu zelf 60 jaar. Toen ze pas getrouwd was zei ze 
al: “Ik ga hier nooit meer weg.”  
En hoe gaat het nu? “Ik ben al helemaal geïnstalleerd, dankzij al het 
werk van mijn kinderen. Al maanden zijn ze bezig geweest om spullen 
weg te doen via Marktplaats. Ik wacht nu nog even op een nieuwe 
eetkamertafel, want die andere was te zwaar geworden voor mij. Een 
mooie tafel, gemaakt is door Som de Cerff, staat nu onder mijn tv! 
Gisteren heb ik een eerste kennismaking gehad in het Dorpshuis bij 
Adri. Ik voel me erg op mijn plek!” 
 

In haar ‘oude’ tuin 

aan de Gramserweg 

Op de bank van het nieuwe appartement 

Op het balkon staat 

een mooie herfsttafel 

Menno Kroon woont aan de achterkant op de bovenste etage 

samen met Kelsey van Meeteren. Kelsey is 3de jaars student 

Juridische Dienstverlening en loopt stage bij ARAG 

Rechtsbijstand in Leusden. Menno is ook bijna afgestudeerd, 

hij is 4de jaars student fysiotherapie en heeft zijn hele leven 

aan de Schooldwarsweg gewoond. Hij voetbalt en tennist bij 

SV Austerlitz en kent de meeste bewoners in het Hart van 

Austerlitz. Beiden hebben het erg naar hun zin in de nieuwe 

woning. Onderling hebben de jonge mensen ook veel contact. 

 

Het balkon ligt heerlijk in de zon en je hebt 

uitzicht op het speelplein van de peuters. 

Menno en Kelsey genieten van hun eigen stek! 

Foto’s: Redactie 

Redactie 
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In elke Prikkel van dit jaar heb ik iets mogen schrijven over het kunstwerk in het Hart van Austerlitz. Nu 
het nog maar een maandje duurt (op dit moment van schrijven, als u het leest nog maar een paar weken 
of minder) voordat het wordt onthuld, zal dit wel mijn laatste stukje zijn over dit onderwerp. 
 
Hoe staat het met het kunstwerk? 
Begin september hebben de makers van het kunstwerk, Liet Heringa en Maarten Kalsbeek, een maquette 
gepresenteerd aan de Austerlitzse klankbordgroep en de Zeister kunstcommissie. Wat toen vooral bleek 
is dat de juiste verlichting van het kunstwerk nog een hele toer wordt. Om dat goed voor elkaar te krijgen 
gaf de maquette, hoe goed ook uitgevoerd, te weinig zekerheid. Besloten werd daarom om daarmee te 
wachten tot het kunstwerk er echt hangt. Het kunstwerk zelf werd goedgekeurd, nu loopt het 
productieproces. In de eerste week van november volgt de installatie, een heel karweitje nog. En, naar de 
huidige planning, op zaterdag 7 november de onthulling, samen met de officiële opening van het Hart van 
Austerlitz. Dan zal het kunstwerk door de Vereniging Austerlitz’ Belang formeel aan het dorp worden 
aangeboden ter gelegenheid van hun 75-jarig jubileum.  
 
Hoe staat het met de financiën? 
In de vorige Prikkel hebt u kunnen lezen over de crowdfunding actie die we toen voornemens waren in het 
dorp te starten. Begin september is dat gebeurd, in Austerlitz is door diverse vrijwilligers een flyer hierover 
in ieders brievenbus gestopt. Het is heel plezierig nu te kunnen melden dat deze actie een succes 
geworden is. Op het moment dat ik dit schrijf is al driekwart van het bedrag binnen. Het meeste is 
rechtstreeks aan SAS overgemaakt, de rest ontvingen we via de crowdfundingwebsite en in de dozen die 
bij Buurtsuper Austerlitz en Slagerij Noordam staan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We hebben nog vier weken te gaan, er zijn 
ook nog enkele toezeggingen gedaan. Ik 
denk dat we zelfs boven ons streefbedrag 
van € 10.000, - kunnen uitkomen! Dit dankzij 
de vele bijdragen, lage en hoge, van heel 
veel dorpsgenoten, ex-dorpsgenoten, 
enkele bedrijven, verenigingen enz. Dit is 
echt geweldig! En als het iets meer wordt is 
dat helemaal niet erg, het kunstwerk vraagt 
ook onderhoud en stroomkosten, dus een 
eventueel overschot kan mooi daaraan 
worden besteed. 
Naast heel veel positieve geluiden waren er 
in het dorp ook een paar geluiden te horen 
in de sfeer van: ‘Moet dat nou, zoveel geld 
voor een kunstwerk?’. Er moet natuurlijk 
niets, maar we mogen blij zijn dat de 
gemeenteraad van Zeist in haar begroting 
toch elk jaar weer een behoorlijk bedrag kan 
toewijzen aan kunst en cultuur, waar 
zouden we zijn zonder! Dat we er als dorp 
in zijn geslaagd om evenveel geld bij elkaar 
te krijgen als de gemeente vrij kon maken, 
daar kunnen we alleen maar trots op zijn. 
Net zoals we trots kunnen zijn op het mooie 
nieuwe Hart van Austerlitz, dat zeker een 
heel mooi kunstwerk verdient. 
 

Initiator en voorzitter klankbordgroep Kunstwerk 

                            Wim Oerlemans 
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Het land staat een beetje op zijn kop. Nou ja, een beetje... Alle tv-programma’s gaan erover en iedereen heeft het erover. 

Corona heeft de wereld in zijn greep. Wat ik daar persoonlijk van vind laat ik in het midden      . Toch is het een goed idee 

om je immuunsysteem in deze tijd een boost te geven. Hoe gezonder je bent des te beter is je weerstand en ben je beter 

bestand tegen virussen, ook de griep, want de R zit weer in de maand. 
 

1. Vermijd stress 

Stress is een enorme boosdoener. Als je langdurige of hevige stressperiodes doormaakt ben je zeer vatbaar voor ziektes 

en virussen. Dit kan variëren van eczeem, allergische reacties tot griep of zelfs een burn-out. Om stress vragen we vaak 

niet in het leven, meestal overkomt dit ons doordat we iets heftigs meemaken of veel te lang veel te druk zijn. Probeer als je 

een stressvolle periode meemaakt of een stressvol leven hebt toch zoveel mogelijk te ontspannen. Dit kan een wandeling 

zijn om je hoofd even leeg te maken, sporten, mediteren, een boek lezen of een film kijken. Soms kan het ook helpen om 

eens van een afstandje naar je situatie te kijken en te bedenken, waar je je eventueel wat minder druk om zou kunnen 

maken. Je kunt nu eenmaal niet alle ballen in de lucht blijven houden. 
 

2. Slaap voldoende 

Als we te weinig slapen voelen we ons moe en zijn we sneller geïrriteerd. Je lichaam raakt van te weinig slaap of slecht 

slapen uitgeput. Een uitgerust lijf is een absolute must voor een goed afweersysteem. Het aantal uur slaap dat iemand nodig 

heeft is per persoon verschillend, maar gemiddeld is het 8 uur. In je slaap herstelt je lichaam en rust het tegelijkertijd uit. 

Probeer dus om wat vroeger naar bed te gaan en vermijd een uur voordat je gaat slapen tv- of telefoonscherm licht. Lees 

eens een boek in bed of neem een lekkere warme douche of bad met ontspannende lavendelolie. Doe eens een druppeltje 

etherische lavendelolie op je kussen om lekker ontspannen in slaap te vallen. Val je moeilijk in slaap? Vermijd koffie en 

suikerhoudende producten een paar uur voor het slapen gaan en drink een kop valeriaan- of kamillethee om te ontspannen. 
 

3. Beweeg voldoende 

Door voldoende te bewegen houd je je lijf fit en gezond. Hiervoor hoef je niet per se naar de sportschool. Een half uur stevig 

doorwandelen per dag doet al wonderen voor je lijf. Door van de natuur of architectuur te genieten maak je je hoofd leeg en 

bouw je conditie op. Win win! 
  

4. Minder met snelle koolhydraten 

Koolhydraten heb je nodig, maar snelle koolhydraten worden in je lichaam omgezet in suiker. Suiker versnelt ontstekingen 

en ziektecellen. Snelle koolhydraten zitten o.a. in wit brood, pasta, witte rijst en aardappelen. Minder met suikerrijke 

producten, zoals koek en snoep en vervang je broodlunch door een lekkere salade met kip, ei of vis. Eet ‘s avonds eens een 

curry met bloemkoolrijst of een pasta van courgette. 
 

5. Drink groene smoothies 

In groente zitten talloze vitaminen en mineralen die essentieel zijn voor een gezond lichaam. Het minimum van 200 gram 

per dag is achterhaald. Doordat onze groente en fruit o.a. in kassen en uitgeputte grond worden verbouwd, zitten er in de 

meeste groente en fruit nog maar 17 tot 40% van de vitaminen en mineralen in verhouding tot de jaren 50. Je kunt jouw 

dagelijkse portie groente makkelijk opkrikken door een heerlijke groene smoothie te maken van bijvoorbeeld een flinke hand 

spinazie, ½ komkommer, sap van een sinaasappel, ½ appel en ¼ avocado. Mix alles tot een smoothie in de blender of 

keukenmachine. Lekker en mega gezond! Kies het liefst voor biologische groenten en fruit. Het is wat duurder, maar geloof 

me die pesticiden zijn niet gezond voor je lijf. 
 

6. Eet meer vis 

Door 2x per week een stukje vette (wild gevangen) vis te eten geef je je lijf een boost met gezonde vetten, waaronder omega 

3 vetten. Deze vetten beschermen tegen hart- en vaatziekte en remmen ontstekingen. Ook kan het de kans op dementie 

verminderen. De bekendste vissen zijn: forel, zalm, haring en tonijn. Plantaardige voedingsmiddelen die ook omega 3 vetten 

bevatten zijn o.a.: lijnzaad, walnoten en algenolie. Algenolie is ook als supplement verkrijgbaar.  
 

7. Minder met alcohol 

Het kan zo gezellig zijn een glaasje hier en een glaasje daar. Maar het regelmatig drinken van alcohol doet je lichaam geen 

goed. Je lever moet hard werken om de alcohol te verwerken en alcohol kan ervoor zorgen dat je lichaam gezonde 

voedingsstoffen minder goed opneemt. Daarbij zorgt alcohol er ook voor dat vetcellen minder makkelijk afgebroken kunnen 

worden en verstoort het je slaap. Toch zitten er in bijvoorbeeld rode wijn ook gezonde stoffen zoals antioxidanten. 

Antioxidanten zijn essentieel voor ons lichaam, omdat zij vrije radicalen ‘aanvallen’ en ons zo beschermen tegen ziektes. 

Deze antioxidanten komen dus voor in wijn, maar in grote hoeveelheden ook in groente, fruit en in sommige theesoorten. 

Alcohol bemoeilijkt afvallen trouwens ook enorm. Wil je weten hoe je wel gezond en snel kunt afvallen? Kijk dan eens op 

www.healthybyelisa.nl. 

 

http://www.healthybyelisa.nl/
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8. Supplementen 

Ik zal niet snel - zonder iemand persoonlijk gesproken te hebben - zomaar extra suppletie aanraden. Maar in tijden als deze 

kan wat extra suppletie geen kwaad. Extra vitaminen zoals C, D, B6, zink, selenium en magnesium zijn aan te raden.  
 

9. Eet alle kleuren van de regenboog 

Last but not least is dit misschien wel de allerbelangrijkste. Eet alle kleuren van de regenboog om op die manier zoveel 

mogelijk diverse vitaminen en mineralen binnen te krijgen. En nee, dan bedoel ik geen Skittles, maar groenten en fruit. Begin 

de dag bijv. met een omelet met groenten, een volkoren- of speltboterham met 30+ kaas, kipfilet en groenten zoals tomaat, 

komkommer, sla, augurk of avocado en maak er een broodje ‘groentefeest’ van. Kies voor de lunch voor een goedgevulde 

salade met veel bladgroenten, ei, vis, kip, feta enz. Zo heb je ook weer een flinke dosis vitaminen binnen. Neem als 

tussendoortje een handje gezonde noten, fruit of snackgroenten zoals: wortel, paprika, komkommer of radijsjes. Kies als 

avondmaaltijd ook weer een maaltijd bomvol groente.  
 

Kortom 

Boost je immuunsysteem door juist in deze tijd extra gezond te eten.  

Zo ben jij in ieder geval optimaal bestand tegen griep en andere virussen. 

 

 

 

 

Simpele romige tomatensoep 

Tomatensoep is lekker in alle seizoenen. Of het nu als lekkere lunch met een stukje vers 

(desem)brood is of als voorgerecht, ik geniet er altijd met volle teugen van. Het ideale is dat deze 

soep binnen 25 minuutjes op tafel staat en je de soep zeker 2 dagen in de koelkast kunt bewaren.  

Daarbij is tomatensoep ook nog eens…. je raadt het al.. gezond! Zo bevatten tomaten veel vitamine C en K, 

lycopeen, kalium en foliumzuur. Deze gezonde stoffen zorgen o.a. voor: een gezonde en mooie huid, een 

sterk immuunsysteem, gezonde botten, verbetering van de opname van ijzer, verminderd een hoge 

bloeddruk, beschermd hart en bloedvaten en vermindert oxidatieve stress. Dat is van groot belang, want 

oxidatieve stress vergroot je risico op ziektes en versnelt het verouderingsproces, helpt tegen zonschade en 

de vitamine K zorgt o.a. voor een hogere botdichtheid en een lager risico op botbreuken. 

Kortom, een lekker stukje fruit die tomaat! En als je denkt dat ik in de war ben, tomaat is inderdaad echt een 

fruitsoort. Echter doe je er wel goed aan om biologische tomaten(blokjes) te kopen.  

Die zijn vaak voller van smaak en bevatten veel minder schadelijke pesticiden. 

Ingrediënten voor 6 personen:  

2 grote uien 

2 teentjes knoflook 

3 blikjes tomatenblokjes (a 400 gr) 

2 el Italiaanse kruiden 

2 bouillonblokjes (*Herbes de Provence van Natur Compagnie) 

300 ml water 

2 el crème fraîche (of meer naar smaak) 

Nodig: Staafmixer 

Zo maak je het: 

Snipper de uien en snijd de knoflook fijn. Fruit de ui en knoflook 10 minuutjes aan in wat kokosolie. 

Voeg dan de tomatenblokjes en de bouillonblokjes toe en roer even door. Voeg dan het water toe en 

laat nog 10 minuutjes pruttelen. Pureer met de staafmixer, roer de crème fraîche erdoor en maak op 

smaak met flink wat peper en zout. Eet smakelijk!  

* 99,9% van de ‘standaard’ bouillonblokjes bevatten veel ‘troep’ zoals de schadelijke stof gistextract.  

Daarom raad ik de blokjes Herbes de Provence van Natur Compagnie aan! Verkrijgbaar bij natuurwinkels. 

 

 

Foto’s: Healthy by Elisa 
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Eindelijk is het zover: het nieuwe 
Hart van Austerlitz is klaar!  
  
Als eerste zijn, aan het begin van het nieuwe 
schooljaar, de Pirapoleon en Peuterspeelzaal De 
Piraatjes erin getrokken. Niet snel daarna 
ontvingen de bewoners van de appartementen 
van Woongoed de sleutel. En half september kon 
ook het nieuwe Dorpshuis in gebruik worden 
genomen. Het ziet er allemaal prachtig uit. Maar 
wat een werk is erin gestoken om dit voor elkaar 
te krijgen! Duizenden vrijwilligersuren zijn erin 
gaan zitten van het bestuur en de bouwgroep van 
het Dorpshuis, Austerlitz Zorgt en WoonStichting 
Nu Voor Straks. Het was een enorme klus voor 
het personeel van de school, de BSO en de 
peuterspeelzaal, maar natuurlijk ook voor de 
beheerders van het Dorpshuis Jantine en Adri. 
  
Austerlitz Zorgt heeft in het Hart van Austerlitz 
een medische post. Hierin zit het Dorpsteam, het 
verpleegkundig team van Accurate Zorg en 
Fysiopraktikum Austerlitz. Ook de prikzuster van 
het ziekenhuis is hier elke maandagochtend.  
Dat betekent overigens niet dat er dag en nacht 
iemand voor de bewoners beschikbaar is. 
Dorpsondersteuner Marianne is gewoon 
bereikbaar zoals gebruikelijk, bij voorkeur tussen 
de middag op 06 3061 0461.  
  
Over de bewoners gesproken: we horen veel 
enthousiaste verhalen. Het zijn mooie, ruime 
appartementen geworden.  Er was even ‘gedoe’ 
omdat er geen beugels in het toilet en douche 
aanwezig bleken te zijn, maar Austerlitz Zorgt 
heeft dit snel opgepakt en alsnog geregeld. 
  
 
 
 

De 17 zorgappartementen en 8 jongeren-
woningen liggen kriskras door elkaar heen, en we 
hopen dat jong en oud echt samen gaat leven. 
Om dit te bevorderen zullen we binnenkort 
kennismakingsavonden gaan organiseren, 
samen met WoonStichting Nu Voor Straks en 
Stichting Dorpshuis Austerlitz. Door corona is dat 
momenteel wat lastig, maar we gaan er iets op 
vinden. Tijdens deze avonden zullen we als 
Austerlitz Zorgt met de oudere bewoners in 
gesprek gaan over wat hun wensen zijn ten 
aanzien van de zorg. Is er behoefte aan een 
slaapwacht bijvoorbeeld, of aan een alarmknop? 
Een telefooncirkel, maaltijdservice of misschien 
een gezamenlijke schoonmaak-dienst? Alles is 
wat ons betreft bespreekbaar. 
  
Vanaf begin 2021 wil Austerlitz Zorgt dag-
besteding gaan organiseren in het Dorpshuis 
voor iedereen in Austerlitz, die hier behoefte aan 
heeft. Ook als er maar een klein clubje is, dan 
gaan we toch beginnen. De ervaring op andere 
plekken leert dat de groep na verloop van tijd 
vanzelf groter wordt. We komen hier binnenkort 
op terug. 
  
De formele opening van het Hart van Austerlitz 
vindt plaats op 7 november. Door de corona-
crisis zal dit helaas op een zeer bescheiden 
schaal worden georganiseerd, maar we gaan het 
voor iedereen mogelijk maken om het op televisie 
of via internet bij te wonen. 
Onderdeel van de opening is de onthulling van 
het kunstwerk in de nok van de foyer. De 
crowdfunding actie van Austerlitz’ Belang en SAS 
hiervoor loopt nog. Mocht u nog een bijdrage 
willen doen dan kan dat via deze website: 
https://kunstwerk-austerlitz.kentaa.nl  

 
 
 

Namens het bestuur van Austerlitz Zorgt, 

Christianne van den Broek 

Alle informatie over Austerlitz Zorgt vindt u hier: www.austerlitzzorgt.nl 

Foto: www.facebook.com/hartvanausterlitz 

https://kunstwerk-austerlitz.kentaa.nl/
http://www.austerlitzzorgt.nl/
https://www.facebook.com/hartvanausterlitz
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Ieder jaar nodigt Austerlitz’ Belang haar vrijwilligers uit voor 

een barbecue, dit jaar was dat op 3 juli in het Lokaal. Natuurlijk 

werd er rekening gehouden met de coronamaatregelen; 

verplicht zitten aan een tafel met ruime afstand tussen de 

mensen. Buiten werd het vlees voor de vrijwilligers gebakken 

en binnen rondgebracht door Adri. Ook de drankjes werden 

geserveerd, het personeel van het Dorpshuis heeft er die 

avond heel wat stappen opzitten…. 

 

Foto’s: Redactie 
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Rudi Karl Albert Beeskow is op 31 januari 1921 

geboren in Stettin. Stettin lag destijds in Duitsland, 

maar werd na de oorlog toebedeeld aan Polen en 

draagt nu de naam Szczecin. 
 

In de loop van juli 1940 beginnen de Duitsers 

vanuit Fliegerhorst Soesterberg de eerste 

aanvallen met bommenwerpers op de Engelse 

havens.  Als dienstplichtig Gefreiter werd Rudi in 

1940 gestationeerd op Soesterberg als telegrafist 

op de verkeerstoren. Hij voelt zich langzamer-

hand wel thuis op Soesterberg, maar hij 

verafschuwt de oorlog.  

Met andere dienstplichtige militairen woont hij in 

de gevorderde villa van R. Posthumus Meijes op 

de Soester Hoogt. Hij heeft regelmatig contact 

met Jan Blonk, die bij het tramstation in Zeist een 

Shell-pomp exploiteert. Rudi heeft hem al een 

paar keer voorzichtig duidelijk gemaakt, dat hij 

graag wil deelnemen aan het Verzet, maar de 

Nederlander is uiterst voorzichtig en durft het niet 

aan om op het verzoek van de Duitser in te gaan.  
 

In die tijd maakt hij ook kennis met een meisje dat 

in Zeist werkt: Johanna Maria Buitendijk uit Soest. 

Zij laten zich nog in 1940 samen op een foto 

vereeuwigen. Helaas wordt Rudi later 

overgeplaatst naar het oosten van Duitsland, 

maar hij verlangt natuurlijk terug naar Nederland 

en ziet na ca. 6 weken kans zich aan te sluiten bij 

een onderdeel van de Flak, dat naar Amsterdam 

wordt overgeplaatst. In Amsterdam ondernam 

Rudi, volgens eigen zeggen, zijn eerste actie in 

strijd met het Duitse geweld en hielp Joden met 

onderduiken. In 1943 komt Rudi in dienst bij 

radarstations aan de Nederlandse kust en vervult 

zijn taak afwisselend in Scheveningen, Katwijk, 

Zandvoort en Callantsoog, maar hij probeert 

contacten te onderhouden met zijn kennissen in 

Soesterberg, Soest en Zeist.  
 

Als gevolg van de invasie in Normandië worden 

zomer 1944 steeds meer Duitse militairen naar 

Frankrijk overgeplaatst. Rudi wordt ook naar dit 

front gestuurd, hoewel hij niet in de voorste linies 

hoeft te strijden. Zijn werk is vooral het vervoer 

van manschappen en materieel naar het 

gevechtsterrein.  
 

Als hij samen met zijn collega Heinz in zijn lege 

auto terugrijdt van het front, zien zij ongeveer 15 

mensen, die met hun vee wegvluchten van het 

strijdtoneel. Zij nemen de mensen en hun 

schapen en kippen mee. Verderop worden zij 

aangehouden door drie ‘Feldgendarmes’. Als die 

ontdekken, dat de vrachtauto uitpuilt van de 

Franse burgers, wordt de Duitse wetsovertreders 

duidelijk gemaakt, dat hun “Kopf” er af gaat. Ze 

worden gesommeerd uit te stappen. Plotseling 

richt Rudi vanuit de auto een machinepistool op 

de lichtbewapende politiemannen. Hij laat zijn 

metgezel de mannen ontwapenen en geeft 

daarna bevel dat zij moeten verdwijnen. Hij schiet 

enige keren vlak achter ze op de grond. Rudi 

deserteert korte tijd later en komt langs allerlei 

omwegen op Dolle Dinsdag aan in Soest, waar hij 

aan de Kerkstraat onderduikt bij de ouders van 

Johanna, het meisje dat hij in Zeist heeft leren 

kennen. 
 

In september 1944 meldt Rudi zich nogmaals bij 

Jan Blonk in Zeist en wordt eindelijk geac-

cepteerd als verzetsstrijder. Blonk verschaft hem 

onderdak. 

In dit jaar van 75 jaar bevrijding vindt de 

Stichting Lokaal Austerlitz het gepast om 

Austerlitzse oorlogshelden te memoreren. 

Voor zo ver de stichting bekend komen daar 

zeker Rudi Karl Albert Beeskow en Albert 

Faber voor in aanmerking. Ze zijn beiden 

niet in Austerlitz geboren, maar zij hebben 

een aantal jaren in het dorp gewoond. 
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Ondanks dat hij bij een controle onherroepelijk 

opgepakt zal worden, blijft hij in uniform lopen, 

omdat hij als militair toch veel gemakkelijker 

overal toegang toe heeft. In eerste instantie 

verschaft hij de Ondergrondse veel belangrijke 

gegevens over de Duitse troepen enz. 

Verzetsleden hebben vooral een tekort aan 

fietsen. Op het vliegveld haalt Rudi verscheidene 

dagen achtereen een fiets weg. Bij zijn zevende 

fiets wordt hij betrapt en wordt op weg naar Soest 

opgewacht door de militaire politie. Hij neemt een 

paadje door het bos en weet aan de mannen te 

ontkomen. Rudi blijft voortdurend op pad voor de 

Ondergrondse. Hij is vaak op klaarlichte dag in de 

weer om wapens, waaronder Panzerfausten, te 

vervoeren. Dit gebeurt meestal met paard en 

wagen. Hij loopt of fietst veelal in uniform naast de 

gecamoufleerde last. Daarnaast gaat hij door met 

het verzamelen van waardevolle gegevens over 

de Duitse troepen, overal in de omgeving. Onder 

zijn collega’s in het Verzet is hij bekend als “Piet 

de Mof” of ook wel als “Duitse Piet”. 
 

Het is januari 1945 als het Verzet te horen krijgt, 

dat er tien Joodse onderduikers gevangen zijn 

gezet in het politiebureau van Zeist. Het Verzet 

roept de hulp in van Rudi en die wil zijn nek wel 

uitsteken, maar dan in ruil voor de belofte dat hij 

na de bevrijding vrijuit kan gaan. Gedeserteerde 

Duitsers, die bij een boer in Driebergen zijn 

ondergedoken, worden eveneens benaderd om te 

kijken of één van hen bereid is aan de overval deel 

te nemen.  

Terwijl men de overval voorbereidt, wordt bekend 

dat de Joodse gevangenen op 23 januari om 7.00 

uur 's ochtends door de Sicherheitspolizei 

opgehaald zullen worden. Naast Rudi zijn er geen 

andere Duitsers bereid om mee te doen aan de 

overval, wel stellen zij een uniform beschikbaar. 

Cees Lam is bereid aan de overval mee te doen. 

In de vroege ochtend van de 23ste rijden Beeskow 

en Lam naar het politiebureau. Het is klokslag zes 

uur, wanneer ze de celdeuren openslaan. Ze 

schoppen de gevangenen, die rillend onder 

enkele dekens liggen, bruut de cel uit. Voor ze het 

beseffen zitten ze goed en wel in de vrachtwagen, 

die in de richting van de Arnhemse Bovenweg en 

de Breullaan tracht weg te komen. De overval 

heeft 7 minuten geduurd. Ze stoppen aan de 

Breullaan, waar ze de bevrijde gevangenen voor 

het eerst vertellen dat ze vrij zijn. Een dame valt 

flauw, omdat ze denkt dat ze ter plekke wordt 

doodgeschoten. Verschillende kernploegleden 

ontfermen zich over hen. Ze overleven allemaal 

de oorlog.  

Na de overval is Rudi, met medewerking van het 

Verzet, enige tijd in Drenthe ondergedoken.  
 

Op 9 mei 1945 wordt Rudi gearresteerd, maar na 

een zeer kort verhoor en door toedoen van zijn 

verzetsrelaties weer vrijgelaten. Rudi leeft daarna 

als vrij man, wel met de Duitse nationaliteit, in 

Nederland, maar hij heeft grote problemen met 

het vinden van werk. Hij doet allerlei karweitjes, 

zoals het schilderen van biezen op frames van 

fietsen. Op aanbeveling van Albert Buiskool krijgt 

hij eindelijk in 1953 een baan bij de NBM als 

buschauffeur.  
 

Om het Nederlands staatsburgerschap te ver-

krijgen, moet hij ƒ 800,-- neertellen. Daar heeft hij 

vooral de eerste jaren na de oorlog geen geld 

voor. Als hij later wel financieel in staat is het 

bedrag te betalen, voelt hij er om principiële 

redenen weinig voor. Van Nederlandse zijde 

wordt weinig dankbaarheid getoond voor zijn 

verzetswerk. In 1973 betalen anderen de kosten 

voor hem en kan hij zich eindelijk Nederlander 

noemen. Pas op 1 februari 1982 wordt hem het 

Verzetherdenkingskruis uitgereikt. Een triest 

voorbeeld van hoe veel mensen - die in de oorlog 

een heroïsche inzet deden - tussen wal en schip 

vielen. 
 

Rudi Beeskow is in 1946 getrouwd met Johanna 

Maria Buitendijk, het meisje dat hij in 1940 heeft 

ontmoet in Zeist. Zij namen hun intrek aan de 

Kerkweg in Zeist. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen 

geboren.  

Door zijn baan bij de NBM als buschauffeur, o.a. 

op de lijn van en naar Austerlitz, leerde hij 

Elisabeth Breunesse uit Austerlitz kennen. Haar 

man, Edwin Gerald Gabeler, was in 1954 

overleden. Deze kennismaking leidde in 1961 tot 

een scheiding van “tafel en bed” met Johanna. 

Rudi verhuisde naar de Gramserweg in Austerlitz, 

waar Elisabeth woonde. Uit deze relatie werden 

twee kinderen geboren. In 1981 besloot Rudi de 

nachten elders door te brengen. Het werd een 

appartement in Den Dolder.  
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Na het overlijden van zijn partner Elisabeth in 2002 zat er voor 

de erfgenamen niets anders op dan de woning aan de 

Gramserweg van Elisabeth te verkopen en kwam Rudi 

permanent in Den Dolder terecht. Hij was wel twee- tot driemaal 

per week op de begraafplaats Austerlitz te vinden voor een 

bezoek aan het graf van Elisabeth. Slager Noordam bood hem 

dan in zijn snackbar een warme hap aan. Rudi overleed op 12 

april 2004 in Den Dolder en werd op 16 april in Austerlitz 

begraven. Zijn oudste dochter Frieda, uit Driebergen, verzorgt 

nog steeds het graf. 
 

Al met al heeft Rudi z’n 40 jaar in Austerlitz gewoond. 

Austerlitzsers, die Rudi hebben meegemaakt, zullen hem 

herinneren als de vriendelijke en innemende man met de pet, 

daarbij waarschijnlijk ongewis van zijn geboortestad en -land, 

zijn gedwongen Duitse diensttijd bij de Wehrmacht en zijn 

heldhaftige ommezwaai naar het Nederlandse Verzet. Heeft 

Rudi het allemaal zo gewild? Zoals zovelen is overkomen, heeft 

ook bij Rudi de Tweede Wereldoorlog zijn levensloop bepaald.  
 

Als u een bezoek brengt aan het kerkhof in Austerlitz, loopt u 

dan eens het linker achterste pad in en bewijs bij het 6e graf 

links Rudi op uw manier de eer, die hem toe hoort te blijven 

komen. 

 

Rudi Beeskow 1986 

 

 

Elisabeth (Bep) Gabeler-Breunesse 

 

 
advertentie 

Lees verder op pagina 54 
Bronnen: Soesterberg en omgeving in de oorlogstijd, Dik Top (Alphen aan 

den Rijn 1995); Rutger Loenen; F.T.M. Beeskow; D.P. Breunesse. 

 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Albert Faber is geboren op 10 september 1907 in 

Huizum (Leeuwarden). Hij was de zoon van Boele 

Faber (28 juni 1870 Bergum) en Aukje 

Veenstra (26 juni 1875 - 25 mei 1954). Hij huwde 

met Jeltje Halbesma. 

 

Tijdens de mobilisatie van 1939/1940 deed Albert 

Faber dienst als Rode Kruis soldaat. Hij was in 

militaire dienst en studeerde voor militair arts op 

vliegveld Ypenburg. Na het bombardement van 

Rotterdam - in mei 1940 - heeft hij met gevaar 

voor eigen leven verschillende gewonden van 

Rotterdam naar Den Haag gebracht. Omdat zijn 

vrachtauto door de Duitsers werd beschoten, 

durfde niemand na de eerste rit nog met hem mee 

te rijden, maar dat belette hem niet om de rit nog 

diverse malen in zijn eentje te maken.  

Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 

1940 verrichtte hij - op verzoek van een aantal 

Nederlandse landmacht officieren - spionage. Op 

hun verzoek trad Albert in dienst van de Duitse 

Wehrmacht. Hij was chauffeur en tolk (Frans-

Duits). Dat leverde hem veel kritiek op van zijn 

omgeving, maar Albert verdroeg de spot en 

minachting, want als transportleider van 

konvooien en munitietransporten kon hij door 

middel van een gratis aangeboden kleinbeeld-

camera in Frankrijk foto's maken van allerlei 

militaire objecten.  

 

Hij reisde ook door België en Polen en was 

onthutst van het lot van krijgsgevangenen en 

Joden. Tijdens een reis naar Warschau slaagde 

hij erin om in het Joodse getto afbeeldingen te 

maken van door de Duitsers gepleegde 

wreedheden. Via een contactadres werd dit 

materiaal naar Engeland verzonden.  

Hij was tevens verantwoordelijk voor het laten 

ontsporen van minstens twintig treinen en de 

aanval op diverse konvooien. Als gevolg van een 

geallieerde luchtaanval in Frankrijk raakte Albert 

ernstig gewond en keerde hij huiswaarts met 

ziekteverlof. In zijn huis bood hij onderdak aan de 

gedeserteerde Duitse militair Richard Hermann. 

Omdat Albert voorzichtig, zwijgzaam en trouw 

was, bleven zijn daden lang onopgemerkt door de 

Duitsers. Toch werd hij samen met de Duitse 

militair Richard Hermann en groentehandelaar 

Pieter Wagensveld uit Austerlitz op 26 november 

1944 opgepakt. Ze werden ervan verdacht, dat ze 

in een aantal plaatsen in Utrecht onder valse 

voorwendsels vee hadden gevorderd, dat hadden 

geslacht en het vlees ervan hadden verkocht. 

Albert werd mede opgepakt, omdat hij onderdak 

had geboden aan de Duitse deserteur. 

Via Woudenberg is hij eerst naar de Kriegs-

wehrmacht-gefängnis aan de Gansstraat in 

Utrecht en daarna naar het Huis van Bewaring 

aan de Weteringschans in Amsterdam over-

gebracht. Samen met Wagensveld en drie 

anderen werd Albert op 17 december 1944 

gefusilleerd bij de Vinkenbrug langs de spoordijk 

Amsterdam - Weesp bij Diemen, waar het verzet 

een aanslag had gepleegd. 

 

Zijn stoffelijk overschot werd na de oorlog in een 

grafkuil in de duinen bij Overveen aangetroffen. 

Op verzoek van de familie is Albert, volgens 

geraadpleegde archieven, op 28 mei 1946 

herbegraven op de Huizumer begraafplaats. 

Volgens een memorandum van Jeltje, geschreven 

achter op een fotocollage, is dit pas in 1949 

gebeurd. Daarvoor en na Overveen zou hij in 

Diemen zijn begraven. In 2014 is Albert wederom 

herbegraven op het Nederlands Ereveld Loenen, 

met grafnummer E 1378. De Huizemur grafsteen 

van Albert is, op intitiatief van de Stichting Alde 

Fryske Tsjerken, bewaard gebleven op het 

kerkhof van Huizum. Op zijn graf is de toorts van 

de Stichting Friesland 1940 -1945 geplaatst. Zijn 

naam staat ook op een gedenkteken op de 

fusilladeplaats in Diemen. 
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Albert huwde op 17 mei 1930 met Jeltje. Door zijn 

indiensttreding bij de Wehrmacht kreeg Albert met 

zijn vrouw in 1942 woonruimte toegewezen in de 

villa op de hoek van de Driebergseweg en de Laan 

van Beek en Rooyen in Zeist. Jeltje kon maar 

moeilijk wennen met al die Duitsers om haar heen. 

De oplossing kwam door het vrijkomen van de 

woning nr. 2 aan de Traayweg in Austerlitz, die op 

11 december 1942 werd betrokken. De woning 

werd daarvoor bewoond door een Joods gezin, 

die het slachtoffer was geworden van de 

vervolging. In die tijd hadden Albert en Jeltje vier 

kinderen, Boele van 1932, Johannes van 1934, 

August van 1937 en Jantje Mattilda van 1941.  

 

Af en toe kwam Albert in zijn Duitse diensttijd toch 

thuis op de Traayweg en zijn dochter Jantje 

herinnert zich nog dat hij een keer een pop voor 

haar meenam, een groot cadeau. Jeltje vond dat 

maar niets, zij had liever gehad dat hij wat te eten 

zou hebben meegebracht. Jantje wilde haar pop 

geen honger laten lijden en het eerste wat zij dus 

deed was haar pop te eten geven. Jantje kan zich 

ook herinneren dat haar moeder, toen hij weer 

eens het huis verliet, aan haar vader vroeg: “Waar 

ga je nu weer heen?” Het antwoord was: “Vraag 

me niets, later zal je trots op me zijn”. Op 

14 januari 1944 werd dochter Anna Wilhelmina op 

de Traayweg geboren, slechts 11 maanden 

voordat Albert werd gefusilleerd.  

De herbegrafenis van Albert Faber in Loenen is 

omstreden geweest. Ten eerste dacht men in de 

gemeente Leeuwarden, dat er geen nabe-

staanden meer waren om daarvoor toestemming 

te geven. Daarvoor is later excuus bij Jantje 

aangeboden. Ten tweede vindt de Stichting 

Friesland 1940-1945 dat de Friesen in Friesland 

moeten blijven. De oorspronkelijke grafsteen met 

de toorts is wel bewaard gebleven in Huizum.  

 

En daar zit je dan als weduwe van een echtgenoot 

die in de Wehrmacht heeft gediend en door 

diezelfde Wehrmacht is gefusilleerd. Dat betekent 

geen inkomen meer en dat met vijf kinderen, 

waarvan de jongste 11 maanden. Jeltje heeft 

geruime tijd in het witte huisje aan de Traayweg 

zonder inkomen gezeten. Af en toe had ze een 

werkhuisje, waar de zuur verdiende centjes direct 

op de markt van Zeist ingewisseld werden voor 

eten voor de kinderen. Uiteindelijk heeft zij - door 

inspanning van kapitein Bosch uit Zeist - een 

weduwepensioen gekregen van de Stichting 

1940-1945. De kapitein is ook voogd over de 

kinderen geweest. Jeltje is op 17 april 1984 

overleden. Op 17 december 2014 is, na eerst 

begraven te zijn geweest in Driebergen, Jeltje 

herbegraven op het Ereveld in Loenen. Zij ligt daar 

na 70 jaar weer naast Albert, maar zonder enig 

grafmonument.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Albert als Rode Kruis soldaat 

in het Nederlandse leger 
Jeltje Faber-Halbesma 

Dochter Jantje (Janny): 

“Mijn moeder heeft altijd de herinnering aan mijn vader 

hooggehouden en de trots die zij ons altijd heeft 

meegegeven, verdient zij zeker. Zij is voor altijd een 

moeder en een vader voor ons geweest en als laatste uit 

dat gezin ben ik trots en dankbaar dat ik daarbij hoorde. 

Mijn familie zal ik altijd met trots en liefde herinneren.”  

 

Bronnen: A.J. Faber, Rutger Loenen, R.P.M. Rhoen,  

J.M. de Kruif-Faber 

 

Bert van Ginkel van Stichting Lokaal 

Austerlitz heeft zich in het leven van de 

heren Beeskow en Faber verdiept en er 

een verslag van gemaakt.  

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Sinds 24 september konden wij weer repeteren, we hebben een half jaar ‘stil’ gelegen vanwege de 

corona lockdown. Vanaf juli mochten wij wel weer aan de gang, maar hadden we te maken met strenge 

maatregelen die we in het Lokaal niet uit konden voeren. We hebben daarom gewacht tot de opening 

van het Hart van Austerlitz. Gelukkig konden wij in zaal 1 terecht, hartelijk dank aan de Badminton-

vereniging daarvoor, zij bleven in Zeist sporten zodat wij de sportzaal konden gebruiken! U ziet dat dit 

alweer in de verleden tijd is geschreven, want helaas, na 3 keer repeteren zijn wij weer gestopt. We 

willen gehoor geven aan de oproep van de overheid om niet in grote groepen samen te komen en het 

aantal reismomenten te verminderen. In principe mogen wij dus nog wel repteren, maar nemen wij onze 

verantwoordelijkheid om corona een halt toe te roepen.  

Zodra het kan gaan we zeker weer opstarten in de gymzaal, waar we ver genoeg uit elkaar kunnen 

zitten: 1½ meter zijwaarts en 2 meter achter elkaar. Op de foto is te zien dat de zaal aardig gevuld is. 

Het was wel weer heerlijk om bij elkaar te kunnen zijn en samen te musiceren, dat hebben wij best wel 

gemist! Maar u begrijpt het al… voorlopig zit er geen concert in, in ieder geval niet in ons eigen 

Dorpshuis. Want als wij zover uit elkaar moeten zitten, dan past u er niet meer bij! Stilletjes hopen wij 

toch dat we in het voorjaar wel een concert kunnen verzorgen, maar dat is nog even afwachten. Wellicht 

kunnen wij uitwijken naar bijvoorbeeld de Oosterkerk in Zeist, maar eerst moet corona een halt 

toegeroepen worden en dat kunnen wij alleen samen bewerkstelligen door ons aan de maatregelen te 

houden en te hopen, dat er een goedwerkend vaccin ingezet kan worden. 

Gelukkig is wel het muziekproject op de Pirapoleon na de zomervakantie weer van start gegaan. De 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen les van 3 docenten van het Kunstenhuis. Het is heel leuk om te 

horen hoe ze in korte tijd toch al behoorlijk wat noten kunnen blazen op trompet, trombone of bugel. Er 

zitten zeker “natuurtalenten” tussen. Wie weet, willen ze straks doorgaan met lessen en vinden ze het 

leuk om lid te worden van Erica.  

Onze motivatie voor dit project is dat wij het belangrijk vinden dat kinderen in aanraking komen met 

muziek maken. Maar stiekem hopen we natuurlijk ook dat we ze enthousiast kunnen maken voor 

blaasmuziek en ze lid willen worden van Erica. We hadden graag een mooie en feestelijke afsluiting van 

dit muziekproject willen organiseren in samenwerking met Erica, maar helaas, ook dit kan vanwege de 

coronamaatregelen niet doorgaan. We hopen dat we dat in het voorjaar van 2021 alsnog kunnen doen. 

Tijdens de officiële opening van het Hart van Austerlitz zal hun inzet via filmpjes getoond worden.  

Fanfarecorps Erica 

p/a Oude Postweg 213 

3711 AG Austerlitz 

tel. 0343 491 221 

mailnaar@fanfarecorpserica.nl 

www.fanfarecorpserica.nl 

Repetitie op donderdag van 

19.30-22.00 uur in het Dorpshuis 

 

Foto: Redactie 

mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
http://www.fanfarecorpserica.nl/
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De herdenkingssteen is niet herplaatst in een bank, 

maar tussen de banken van de muziektent die in 

april 1979 feestelijk in gebruik is genomen. In 2011 

is de steen gerenoveerd met behulp van subsidie 

van de Gemeente Zeist. 

 Antje  en  

     Hanneke 

Omdat wij verder niet echt nieuws te melden hebben laten we een stukje historie zien met krantenartikeltjes 

uit het plakboek van onze oud-secretaris Teus van de Brug 

Foto’s: Redactie / Krantenartikelen archief Erica 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke herfstmaand voor 

WoonStichting Nu Voor Straks 

In deze Prikkel het laatste nieuws over een belangrijke stap in de volledige realisatie van het Hart 

van Austerlitz: de oplevering van de acht patiowoningen van WoonStichting Nu Voor Straks aan 

de Wellingtonweg. De woningen worden eind oktober opgeleverd. Na jaren van voorbereiding 

heeft Austerlitz straks een aantal woningen geschikt voor zorg in eigendom en in beheer. Een 

bijzonder project in de manier waarop het dorp zelf het heft in handen neemt om ook in de 

toekomst te garanderen, dat oudere bewoners of mensen die zorg nodig hebben, zo lang 

mogelijk in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Deze laatste maand is spannend en hectisch.  

Hoe gaat het worden? 

Als het in het weekend even droog is, zien we allemaal mensen over de Wellingtonweg lopen om de 

woningen te bekijken. Door de week komen ook de huurders langs. Zij zijn net zo nieuwsgierig als u, hoe 

het er uiteindelijk precies gaat uitzien. Met als belangrijk verschil dat de huurders hier straks ook echt 

komen wonen. Dus ze willen bijvoorbeeld de maten opnemen of weten waar precies de internet-

aansluiting komt. Deze bezoeken moeten we steeds afstemmen met de uitvoerder, omdat er ook nog 

doorgebouwd moet worden om de deadline te halen.  

Technisch gezien is het interessant. Soms wil een huurder de woning enigszins aanpassen aan zijn 

eigen wensen. Daar willen we graag in meedenken, maar we zijn daarbij wel gehouden aan bepaalde 

technische voorschriften. De patiowoningen zijn Nul-op-de-meter, waardoor de woning eerder een 

slimme machine is dan een stapel stenen. Ook de voorzieningen om er een zorgwoning van te maken 

zijn belangrijk. Dat betekent dat individuele aanpassingen altijd in overleg met de woonstichting moeten. 

Soms kunnen we hier toestemming voor geven, soms ook niet. 

Bij de zorgappartementen van Woongoed is 

gebleken dat sommige bewoners beugels 

misten bij de WC en in de douche. Volgens 

de eisen voor een zorgwoning of -

appartement zijn deze niet verplicht. Toch 

heeft Austerlitz Zorgt aangeboden deze 

beugels - op kosten van de zorgcoöperatie 

- te plaatsen, wanneer bewoners dat graag 

willen, ook in de patiowoningen. De 

dorpsondersteuner Marianne Veenema 

inventariseert per woning de behoefte. Een 

prachtig gebaar: Austerlitz Zorgt bedankt 

voor deze geste! 

 

Foto’s: Redactie 
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En de laatste loodjes 

De woningen worden eind van de maand opgeleverd. Begin deze maand hebben we de eerste 

oplevering gehad. Daarbij zijn de woningen geïnspecteerd door deskundigen, die wij hiervoor hebben 

ingeschakeld. Bij zo’n oplevering komen soms grote en meestal kleine zaken, zoals beschadigingen aan 

het licht, die vóór de definitieve oplevering moeten worden gerepareerd. Twee weken later volgt opnieuw 

een inspectie om te kijken of alles is opgelost en daarna volgt nog een eindinspectie. De keuring voor 

het certificaat van Woonkeur én de naleving van de eisen van het Zorgpakket Plus en Woonkeur hebben 

ook al plaatsgevonden. Het certificaat dat daaraan is verbonden, kunnen we met vertrouwen tegemoet 

zien. Eind van de maand worden de woningen echt ons eigendom door de officiële levering bij de 

notaris. Daarbij spelen juridische zaken als akten voor de eerste en de tweede hypotheek plus de 

leveringsakte. Ook de financiering moet nu rondgemaakt worden, dat betekent stukken aanleveren aan 

de Triodosbank, de Gemeente en de Provincie. En natuurlijk communicatie met onze crowdfunders, die 

de toegezegde bedragen nu op onze rekening gaan storten.  

 

 

 

 

 

Afronding, toch een beetje feest 

Op 30 oktober komen de woningen officieel in bezit van WoonStichting Nu Voor Straks. Diezelfde 

middag willen we de sleutels uitreiken aan de mensen die er per 1 november gaan huren. De nieuwe 

bewoners vormen een mooie mengeling van mensen uit het dorp, de ouders van mensen die in het dorp 

wonen, en mensen van buiten. De komende tijd, als de omstandigheden het toelaten natuurlijk, biedt het 

Dorpshuis alle nieuwe bewoners van het Hart van Austerlitz, jong en oud, een maaltijd aan. Austerlitz 

Zorgt gaat die avond het één en ander vertellen over de manier, waarop de zorg in het dorp geregeld is. 

Minstens zo belangrijk zijn de behoeftes en vragen die de bewoners hebben, dus daar gaat AZ graag 

over in gesprek. Vanwege corona zal het enigszins behelpen zijn. De oplossing die we met elkaar 

bedacht hebben, is dat we in kleine groepen bij elkaar komen, waarbij de avonden worden verspreid 

over de maanden november, december en misschien zelf januari 2021. De planning blijft een beetje 

spannend, want de maatregelen van de overheid kunnen natuurlijk nog worden aangescherpt.  

In november vindt dan tenslotte de opening van het Hart van Austerlitz plaats. Een bijzonder 

vooruitzicht. Of het dan rustig wordt in het dorp met alle initiatieven? Ik moet het nog zien, want samen 

de schouders zetten onder de leefbaarheid van het dorp blijft leuk. Ik zie nog steeds kansen.   

 

Puck (Hans) en Lucienne Steenhuizen bezichtigen 

de bouw van hun toekomstige woning 

Secretaris Jan Cremer leidt belangstellende “overburen” 

rond. Ze zijn verrast over de ruimte, het licht en de mooie 

afwerking van de patiowoning 

Jan Snijders, 

voorzitter 

Foto’s: WoonStichting Nu Voor Straks 
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Lieve kinderen uit Austerlitz, 

Zit je op de pakjesboot, hoort Sint dat hij zeker wel naar 
Nederland mag varen maar dat nog niet duidelijk is waar 
hij van de boot kan afstappen. Dat noemt Sint nog eens 
een surprise! Ik ben benieuwd waar ze ons heen sturen, 
maar dat we ook in Austerlitz zullen komen, dat is 100% 
zeker. De Sint en de Pieten zijn ook heel nieuwsgierig hoe 
jullie deze tijd beleven.  

 Ik heb ook gehoord dat jullie een nieuwe school hebben gekregen, dat is natuurlijk fantastisch! 
Ik hoop dat ik daar over enige tijd een bezoek aan kan brengen. Ik hoorde ook dat er op school 
heel veel nieuwe kinderen zijn, dat is natuurlijk geweldig nieuws. Daar moeten de Pieten en Sint 
met hun cadeautjes natuurlijk ook wel rekening mee houden. Nou het is allemaal spannend 
hoor, niet alleen voor jullie maar ook voor de Pieten en de Sint zelf.  

Lieve kinderen, ik ga nog eens kijken of we voldoende pepernoten hebben gebakken en of de 
chocoladeletters niet te dicht bij de machinekamer liggen, want dan zullen ze zeker smelten. 

Heel veel liefs van de Pieten en de Sint, doei! 

 

advertentie 

Foto: Redactie 
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Wat is het fijn om in het nieuwe Hart van Austerlitz te werken en rond te lopen. Het is prachtig 
geworden! Lekker licht en ruim. En ook met mijn ruimte die ik weer gewoon voor de fysio en als 
kantoor voor Austerlitz Zorgt gebruik, ben ik erg blij. Kom rustig eens kijken of kom binnen voor 
een praatje. Het dorpsteam zit nu dicht bij elkaar, want naast mijn ruimte zit Henriëtte met haar 
team. Gezellig en handig voor nog sneller overleg. 

De meeste mensen wonen nu in de appartementen. Er is heel hard gewerkt door familie en 
bewoners. Namens Austerlitz Zorgt kregen en krijgen de nieuwe bewoners een bloemetje en 
een welkomstbrief. Deze zijn hartelijk ontvangen.  

De coronacrisis is nog niet voorbij en dat maakt dat we nog niet alles kunnen doen wat we 
graag zouden willen. Austerlitz Eet kan nog niet opgestart worden zoals we het gewend waren, 
gezellig met elkaar. Gelukkig kan Gerard, onze eigen kok, wel weer koken. Afgelopen 
woensdag trof ik hem, samen met Henny en Mary, helemaal in zijn element aan in de nieuwe 
keuken. En het was weer vanouds lekker! De bedoeling is dat Gerard één keer in de 14 dagen 
kookt en Cas Brasser voorlopig de andere woensdag voor zijn rekening neemt. Echt zo fijn dat 
Marleen en Cas zo trouw de laatste maanden heerlijke maaltijden voor ons hebben bereid.  
Wilt u ook meedoen met deze maaltijden: let op de uitnodiging per mail! 

Ook Austerlitz Gaat Uit is nog niet mogelijk. Het is helaas niet anders en natuurlijk worden we 
het zat. Gelukkig is er nog steeds bijna geen corona in Austerlitz. In de wandelgangen hoor ik 
telkens weer wat jullie, als buren, familie voor elkaar doen in deze tijd. Fantastisch en ik ben blij 
hier te wonen en te werken. 

Heeft u behoefte aan een praatje of een bezoekje van een van onze vrijwilligers? Laat het 
weten! 

 

Tot de volgende keer en hopelijk is het dan weer mogelijk  
elkaar op andere manieren te ontmoeten! 

 

  

Bericht van de  

Dorpsondersteuner  

Marianne Veenema 

Foto: Austerlitz Zorgt 

Foto: Austerlitz Zorgt  
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Nieuw energielabel in 2021 veel duurder 

Weet u welk energielabel uw huis heeft?  En dat je vanaf volgend jaar een energielabel nodig hebt, als je 

je huis wilt verkopen? Voor veel huizen komt het toegewezen energielabel niet overeen met de 

werkelijke situatie. Oude huizen hebben vaak een G-label toegewezen gekregen, maar dat klopt lang 

niet altijd. Als je al wat aan isolatie hebt gedaan, bijvoorbeeld dubbel glas, of je hebt de spouwmuur, het 

dak of de vloer geïsoleerd, dan verdient je huis een beter label. Dat moet je wel zelf aanvragen. Tot 

1 januari 2021 kost dat ongeveer 10 euro. Daarna kost het aanvragen van een nieuw label bijna 200 

euro! Als het huidige label niet klopt en de kans bestaat dat je je huis binnen 10 jaar wilt verkopen, dan is 

het handig om voor 1 januar1 2021 een nieuw label aan te vragen. 

 

 

 

Wat verandert er? 

De manier waarop het label aan je huis wordt toegekend, verandert vanaf 2021. Op dit moment vul je 

nog een online vragenlijst in, waarbij gevraagd wordt naar je woningtype, isolatie en zonnepanelen. 

Daarbij moet je bewijsstukken aanleveren zoals facturen, verbouwingsfoto’s en/of een taxatierapport. 

Aan de hand van jouw ingevulde gegevens wordt vervolgens een energielabel afgegeven. Vanaf januari 

2021 verandert de rekenmethode en moet er een energieadviseur langskomen om te bepalen welk label 

je woning krijgt. Deze adviseur neemt de kenmerken van de woning op en bepaalt de energie-index van 

je woning, Op basis daarvan geeft de adviseur een energielabel af. Waar je dit jaar nog zo’n € 10,- voor 

kwijt bent, gaat je dat vanaf januari ongeveer € 190,- kosten. Een energielabel blijft tien jaar geldig, ook 

als straks het nieuwe energielabel wordt ingevoerd.  

Austerlitz Duurzaam kan daarbij helpen 

Op www.energielabelvoorwoningen.nl  kun je zien wat het huidige energielabel van jouw woning is en je 

kunt hier ook een nieuw label aanvragen. Kom je er niet uit, dan wil Austerlitz Duurzaam je er graag mee 

helpen. Stuur een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl met uw vraag en telefoonnummer, dan bellen 

we je terug. In november organiseren we daarover nog een informatiebijeenkomst in ons vernieuwde 

Dorpshuis. Op www.verbeterjehuis.nl vind je praktische informatie over het verduurzamen van je huis. 

Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee en uw comfort. Ook kun je bij 

Mijn Groene Huis www.mijngroenehuis.nu op de Slotlaan 300 in Zeist een goed advies krijgen voor het 

verduurzamen van je woning. Mijn Groene Huis werkt samen met lokale bedrijven die de maatregelen 

kunnen uitvoeren en erover kunnen adviseren. Kijk op de website voor de openingstijden en de acties. 

Wil je vooraf eens met iemand van Austerlitz Duurzaam praten over de mogelijkheden, dan kan dat ook. 

Stuur een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl.   

Het huidige energielabel 

Het energielabel heeft 7 niveaus: van A (groen) 

tot en met G (rood), waarbij A staat voor enorm 

zuinig en G voor helemaal niet zuinig.  

Dat is beter voor het milieu en het kan je ook 

nog eens duizenden euro’s schelen.  

 

Afbeelding: Austerlitz Duurzaam 

http://www.energielabelvoorwoningen.nl/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.verbeterjehuis.nl/
http://www.mijngroenehuis.nu/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
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Ben je je aan het oriënteren op zonnepanelen? In dat geval ben je bij ons aan het juiste adres. New 

Solar uit Woudenberg en Ecolibrium Jazon uit Barneveld geven beiden een kleine korting aan de 

inwoners van Austerlitz als je Austerlitz Duurzaam noemt. 

Repair Café 

Iedere tweede woensdag van de maand is er weer een 

Repair Café in Austerlitz. Onze vrijwillige reparateurs 

zitten tussen 16.30 en 17.30 uur klaar in de kelder van het 

Dorpshuis. Wil je weten of het Repair Café doorgaat, kijk 

dan even op de Facebookpagina van Austerlitz Duurzaam 

of volg de Austerlitz Allerhande Whatsappgroep. Je kan lid 

worden van deze Whatsappgroep via onderstaande link of 

door de QR-code te scannen. 

https://chat.whatsapp.com/DZwGRRRBHr9BKr9xyehjOE. 

 

 

 

  

Ton Melgers 

Foto: Redactie / Afbeelding: Austerlitz Duurzaam 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDZwGRRRBHr9BKr9xyehjOE&data=02%7C01%7C%7C8c668a176cdd4e36c8d508d870110cc6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637382565809660293&sdata=KiqfIEatZB4nUB%2Fctjo%2BUUB4y1dxb%2BzDDqtxglKIPIY%3D&reserved=0
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N.a.v. “de Eregalerij van Austerlitz’ Belang” in de vorige editie 

In het vorige nummer van De Prikkel van juni 2020 zag ik mijzelf opgenomen in de eregalerij van Austerlitz. 

Het resultaat van 15 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 13 jaar als secretaris. Dit kwam eind 1983 tot 

een eind vanwege een beroepshalve meerjarig vertrek naar Engeland. Voor mij ontbrak in deze galerij 

een postuum eerbetoon aan de actieve en contentieuze jarenlange fantastische penningmeester van 

weleer Bertus van Ginkel, door velen in het dorp Grote Bart genoemd. Als één van zijn neventaken 

beschouwde hij het de gemeente aanspreken bij onvolkomenheden in de bestrating of bij het openbaar 

groen. Ook was hij de informatiebron, wanneer het ging over het Austerlitz van vroeger. Het was altijd een 

plezier om na een evenement bij hem thuis de opbrengst van de verschillende attracties te helpen tellen. 

Daarnaast had ik het genoegen om in het bestuur te zitten met positieve mensen als Henk van de Kuil, 

en met nestor en AB-medeoprichter Willem van Ginkel, waarvan de sigarenrook aan mij kleefde als ik na 

een vergadering thuiskwam. 

Wanneer ik de huidige Prikkel bezie dan lijkt deze uiterlijk niets meer op de Prikkel van weleer, toen 

aangeduid als een uiterst onregelmatig verschijnend mededelingenblad voor Austerlitz. Het was enkel een 

tweezijdig bedrukt blaadje. Als secretaris was je tevens de redacteur en typte je de tekst op de 

kofferschrijfmachine van AB. De als altijd loyale medewerking van Cees van Dijk zorgde ervoor, dat via 

zijn stencilmachine er voldoende exemplaren werden geproduceerd om huis-aan-huis door de 

bestuursleden te kunnen worden verspreid. Dit bracht mij eens een ingezonden brief van een dorpsgenoot, 

waarin het verzoek werd gedaan of de bezorger bij het - midden in de nacht - in de bus doen van De 

Prikkel niet zo met zijn brievenbus wilde klepperen. 

Als onderwerpen destijds herinner ik mij bijvoorbeeld: het mogen zwemmen bij de KNVB; het Openbaar 

Vervoer (een bus die gaat naar waar niemand heen wil op een tijd die niemand past als commentaar op 

de toen voorgestelde “sneldienst” Austerlitz-Odijk v.v.). In 1981 konden wij verheugd vermelden dat lijn 81 

door Austerlitz ging rijden, waardoor er een goede verbinding met de omgeving ontstond. Het 

bestemmingsplan (een steeds weer terugkerend onderwerp, dat beperkte en gecontroleerde 

woningbouw voor de jeugd van Austerlitz moest mogelijk maken), de behoefte aan een dorpshuis; de 

sportaccommodatie en de toen nog ontbrekende riolering, waarbij na een fikse regenbui de kruising 

Oude Postweg/Gramserweg in een binnenmeer veranderde en de noodzaak van een fietspad naar 

Driebergen. Zo waren er meer onderwerpen, waar bij gelegenheid de nodige aandacht aan werd besteed. 

In de loop van de jaren heb ik het imago van Austerlitz positief zien veranderen van de vraagtekens, die 

in 1968 werden geplaatst bij het kiezen van Austerlitz als woonplaats, naar het “wat wonen jullie mooi” van 

bezoekers vandaag. Dit is mede het gevolg van de activiteiten van de vele bestuurders en vrijwilligers van 

AB die zich in al die jaren belangeloos hebben ingezet. Ook van degenen die niet in de eregalerij zijn 

genoemd. Bij veel organisaties hoor je de verzuchting dat er geen vrijwilligers te vinden zijn. Ik hoop dat 

deze verzuchting ons bespaard zal blijven: ons dorp is dat meer dan waard! 

  

Bericht van een Erelid 

Noot van de Redactie: 

De eregalerij in de vorige Prikkel was bedoeld om de Ereleden, die genoemd worden in het 

colofon van De Prikkel en die allemaal nog wonen in ons dorp, een ‘gezicht’ te geven. We zijn 

ons ervan bewust dat er nog veel meer ereleden en zeker ook veel oud-bestuursleden (niet 

benoemd tot erelid) van AB zijn, die ook heel veel werk verzet hebben voor de vereniging en 

ons dorp! Natuurlijk verdienen al deze mensen een eervolle vermelding en dat zou de redactie 

ook graag willen plaatsen. Maar daarvoor moeten we in het archief van AB duiken, of met 

behulp van uw herinneringen het op papier gaan zetten. Misschien een mooie uitdaging om  

dat in 2021 voor elkaar te krijgen!?! Wilt u de redactie hierbij helpen? Neem dan contact op met 

Hanneke en Jetty via de.prikkel@austerlitzbelang.nl. Samen krijgen we het voor elkaar! 

 
Foto: Redactie 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

7-nov Opening Hart van Austerlitz Dorpshuis 
St. Dorpshuis 
Austerlitz 

11-nov Repair Café 16.30-17.30 uur Dorpshuis: kelder Austerlitz Duurzaam 

14-nov Samen Slim Rijden Proefritdag 14-16 uur Dorpsplein Austerlitz Duurzaam 

6-dec Winterwandeling: Landgoed Noordhout Vertrek Dorpsplein 10.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

9-dec Repair Café 16.30-17.30 uur Dorpshuis: kelder Austerlitz Duurzaam 

3-jan Winterwandeling: Landgoed Bornia-Heidestein Vertrek Dorpsplein 10.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

13-jan Repair Café 16.30-17.30 uur Dorpshuis: kelder Austerlitz Duurzaam 

29-jan Deadline Prikkel 2021-1 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

7-feb Winterwandeling: Landgoed Den Treek-Henschoten Vertrek Dorpsplein 10.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

14-mrt 
Bezoek aan Boswachterij Austerlitz: Witte huis & 
Bosmuseum 

Vertrek Dorpsplein 10.00 uur (€2,50) Gilde Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hier vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud! 

Van de Redactie 

Het is weer een hele klus geweest om deze Prikkel samen te stellen, maar wij zijn er trots op! Jetty is druk 

geweest met foto’s maken, teksten schrijven en controleren terwijl Hanneke alles controleert, kopieert, 

plakt en opmaakt in Word. Maaike heeft geholpen met het aanpassen van advertenties. 

Een extra dikke editie vanwege al het nieuws rondom Hart van Austerlitz en een stuk historie verwerkt in 

het artikel over de scholen en dat van de oorlogshelden. Er valt heel wat te lezen! Bovenstaande 

activiteiten gaan misschien vanwege coronamaatregelen niet door, dus controleer altijd vooraf wat de 

stand van zaken is!  

Wij hopen volgend jaar weer 3 mooie Prikkels voor u samen te kunnen stellen, maar dat kan alleen met 

uw medewerking. Ziet u tussentijds iets bijzonders, wat leuk is om in de Prikkel te vermelden of te laten 

zien? Maak een foto en/of schrijf een tekstje en mail dat naar de redactie de.prikkel@austerlitzbelang.nl.  

 

 

mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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  COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 

Secretaris – Gusti Smulders 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

tel. 0343-493636 

Penningmeester – Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB  

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

Margreet Muller 

Waterlooweg 103, 3711 DB 

Sandra Helderman-Swart 

Ettienne de Pinedaweg 27, 3711 CH 

 

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 

Jetty Vegter 

Ondersteuning en vormgeving: 

Maaike Phielix 
 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 29 januari 2021 

verschijningsdatum rond 13 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 

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

 

Verdachte situatie of spoedeisend 112 

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

http://www.issuu.com/
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