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Beste lezers, 

Veel activiteiten komen jaarlijks terug, zo was Palmpasen weer een succes. We vierden 

Koningsdag met een gedecoreerde Austerlitzser: Puck Steenhuizen werd door de 

Burgemeester maar ook door ons nog eens in het oranjezonnetje gezet.  

We waren getuige van de verzelfstandiging van Lokaal Austerlitz, die gelijk twee bijzondere 

bomen in Austerlitz van een toelichtend bordje voorzag. En die nog heel wat aan activiteiten 

op de rol heeft staan die inspelen op de geschiedenis van ons mooie groene dorp! 

De school, peuterspeelzaal en een flink stuk van het Dorpshuis zijn ondertussen gesloopt.  

Menigeen hebben we, mijmerend over alle herinneringen die men aan die gebouwen heeft, 

letterlijk bij de locatie stil zien staan. De bouw gaat nu echt beginnen. De activiteiten van het 

Dorpshuis hebben zich over drie locaties in het dorp verspreid. 

Inmiddels betrekken de eerste bewoners hun nieuwe huizen in Austerlitz-Noord en hebben  

we een nieuwe straatnaam erbij gekregen: Rutger Loenenweg. 

Door veel verenigingen in ons dorp wordt - samen met de jeugd - nagedacht over hoe 

Austerlitz er in 2029 uit zou moeten zien om het leefbaar te houden.  

De Verkeerscommissie van Austerlitz’ Belang praat met de gemeente en provincie over de 

aanleg van de rotonde vlak bij de KNVB en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Kortom het bruist en borrelt binnen de Vereniging en in het dorp. 

Eén onderwerp sprong er helemaal uit deze afgelopen weken. Dat is de komst van de 

Kynologenclub naar het terrein van SV Austerlitz. Een groot aantal krantenartikelen is gewijd 

aan de grote zorgen die omwonenden hebben over de overlast die de komst van de honden 

zou kunnen bezorgen. De bron is een enquête waarin een derde van het dorp zich keert tegen 

de komst van deze activiteit. 

Ook Austerlitz’ Belang wordt in het debat daarover betrokken en terecht. In het kader van het 

behoud van een leefbaar dorp willen we samen met alle belanghebbenden kijken naar 

mogelijke alternatieven en als dat niet lukt naar oplossingen om de eventuele overlast te 

beperken.  

Dit waren zo’n beetje de belangrijkste zaken die de afgelopen tijd de revue passeerden.  

De zomer is letterlijk in aantocht. We kijken er naar uit en hopen in deze maanden weer veel 

nieuwe leden te mogen werven uit de nieuwbouw van ons dorp. Want hoe meer mensen lid 

zijn van onze vereniging hoe beter we in Zeist worden gehoord en dat is maar goed ook! 

Charles Laurey, voorzitter 
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Dinsdagmorgen rond 10.00 uur, sta ik achter het 
hek naar het Dorpshuis te kijken. Een grote 
grijper graait grote stukken muur en dak weg en 
ook het puntdak is al weg. Aannemer Van 
Zoelen is aan het Dorpshuis begonnen. 
Dat voelt vreemd, onwerkelijk, maar tegelijkertijd 
ben ik ook apetrots. Trots, op al die mensen die 
mee hebben gewerkt aan het tot stand komen 
van dit moment. 
Een deel van het Dorpshuis wordt afgebroken 
en vernieuwd, een deel wordt gerenoveerd en 
na augustus 2020 trekken alle gebruikers van 
het Dorpshuis weer in het nieuwe gebouw. 
Al 6 jaar werkt het bestuur van Stichting 
Dorpshuis Austerlitz (SDA) aan dit project, 
samen met de leden van de bestuursraad. Voor 
dit soort projecten staat 7 jaar en dat gaat 
lukken. 
 

Een nieuwe school, een peuterzaal, 25 sociale 
huurwoningen en het Dorpshuis in één 
multifunctioneel gebouw. Dat zal wennen 
worden, dat wordt een uitdaging, maar met 
elkaar gaat dat lukken. 
Austerlitz Zorgt had een droom; oud en jong 
gaan elkaar ontmoeten en versterken in een 
gebouw. De nieuwe multifunctionele 
accommodatie kan en gaat een verbindende 
schakel vormen binnen de gemeenschap van 
Austerlitz. 
 

De beheerders van het Trefpunt, Adri en Jantine 
hebben samen met vrijwilligers een geweldige 
klus geklaard. 
Het Trefpunt moest leeg en de gebruikers zijn 
allemaal op een goede wijze verhuisd naar: 
De Hoeksteen, Ouwekamp en Het Lokaal. De 
komende periode is een tijd van improviseren en 
genieten van de mogelijkheden die SDA ieder 
op deze drie plekken kan bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bouw is begonnen, het bouwterrein wordt 
druk gebruikt. U ziet de contouren van het grote 
nieuwe gebouw al verschijnen. De bomen welke 
blijven staan worden beschermd. 
 
Zaal 2 is ingericht als bouwkeet. U kent de zaal 
niet meer terug. 
Nadat de aannemer bezit had genomen van het 
Dorpshuis zei Adri: “Toen het water en de 
elektriciteit werden afgesloten was het ons 
Dorpshuis niet meer. Ik ben maar naar Het 
Lokaal gegaan.”. Een tijdperk is afgesloten en 
nieuwe kansen en mogelijkheden komen eraan. 
 
Er komt nog een feestje om de officiële start van 
de bouw te vieren. Misschien is dat al geweest 
als u dit leest, maar we gaan samen vieren dat 
de bouw gestart is. U hoort er nog van, want ik 
weet nog geen datum bij het schrijven van dit 
stukje voor de Prikkel. 
 
Heeft u foto’s gemaakt van de sloop en/of 
bouw? Stuur ze dan a.u.b. door naar Frans 
Emmink: frans@emmink.nl.  
Hij verzamelt ze en we gaan kijken of we een 
mooie fotoreportage kunnen maken van de 
bouw. Want stukken geschiedenis van Austerlitz 
dien je in woord en beeld te bewaren om het 
zichtbaar te maken en te houden. 
Als u vragen heeft over de bouw, laat het ons 
weten!  
 
Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis 
Austerlitz, 

 

Lia van Dijk, voorzitter 

Foto’s: L. van Dijk 
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Mogelijk heeft u er al van gehoord: Austerlitz Duurzaam en gemeente Zeist hebben het initiatief 

genomen om te onderzoeken of en hoe Austerlitz in de toekomst van het aardgas af kan. En op welke 

manier woningen, winkels en bedrijfspanden in ons dorp dan nog steeds verwarmd kunnen worden en 

van warm water kunnen worden voorzien. Op 19 juni houdt de werkgroep die de mogelijkheden 

onderzoekt, hierover een informatiebijeenkomst in Austerlitz. U bent hierbij van harte welkom.  

U ontvangt nog een brief over de plaats en tijd.  

Doel 

Er zijn nog geen besluiten genomen over wanneer het aardgas verdwijnt en welk alternatief er dan zou 

moeten komen. De werkgroep wil bewoners juist betrekken voorafgaand aan welke besluitvorming dan 

ook. We staan aan de start van het onderzoek. Doel van deze bijeenkomst is u te informeren over hoe 

dit onderzoek wordt aangepakt en welke stappen daarin worden genomen. Ook wil de werkgroep met  

u in gesprek over wat u belangrijk vindt en hoe u, als inwoner, betrokken wilt zijn of op de hoogte 

gehouden wilt worden van de voortgang van het onderzoek. 

Op de ledenvergadering van Austerlitz' Belang op 6 maart heeft Mila Verdonk van de gemeente Zeist 

hier kort al een presentatie over gegeven.   

Werkgroep 

De werkgroep die met dit onderzoek bezig is, bestaat uit: de gemeente Zeist, Jouke Numan namens 

Austerlitz’ Belang, Jan Pereboom en Marinus Jan Veltman namens Austerlitz Duurzaam, Klaas Eleveld 

en Carl Timmermans, Stedin (beheerder van het elektriciteitsnet en het gasnetwerk) en Woongoed Zeist 

(de woningcorporatie met 74 woningen in Austerlitz).  

De gemeente heeft het adviesbureau Warmtetransitiemakers ingehuurd om het proces te begeleiden. 

Dit bureau heeft ervaring met soortgelijke trajecten in andere gemeenten.  

Waarom dit onderzoek? 

U heeft vast al gelezen of gehoord dat Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij wil zijn. Er moeten dan 

andere oplossingen zijn gerealiseerd om wijken en buurten te verwarmen en van warm water te 

voorzien. Deze werkgroep bekijkt wat de mogelijke oplossingen zijn voor Austerlitz.  

Het jaar 2050 is nog ver weg. Waarom nu al nadenken? Austerlitz zit in een bijzondere situatie. Stedin 

moet vóór 2030 een deel van het aardgasnetwerk in Austerlitz vervangen. Dat roept de vraag op: is het 

slim dat Stedin dat netwerk vervangt door een nieuw gasnet waarbij later naar een alternatief wordt 

gezocht, of is er een slimmere andere oplossing mogelijk voor koken en het verwarmen van onze 

woningen? 

Haalbaar en betaalbaar 

Een vervanging voor aardgas is natuurlijk niet zomaar gevonden. Er zijn veel varianten mogelijk. Allen 

hebben ze voor- en nadelen. De betaalbaarheid van de varianten is uiteraard ook heel belangrijk en 

wordt nadrukkelijk meegenomen. We maken nu de start, zodat we nog ruim de tijd hebben om tot een 

goede oplossing te komen.  

Meer informatie 

Alle inwoners van Austerlitz krijgen nog een uitnodigingsbrief voor deze bijeenkomst van de gemeente. 

Maar zet deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender! Wilt u meer weten  

over hoe de gemeente Zeist werkt aan de ombouw van fossiele naar duurzame energie?  

Kijk dan op www.zeist.nl/nieuweenergie. 

 Jouke Numan, Jan Pereboom en T. Melgers 
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Austerlitz, 2 mei 2019 

Interview met Teus, Wim, Jan en Marijke (Keja-) van de Brug in Het Lokaal. 
  
De familie Van de Brug is van jongs af aan actief in het verenigingsleven van Austerlitz. Een paar jaar 
geleden werden de broers Teus en Jan gehuldigd, omdat ze samen 120 jaar lid van Erica waren. Het 
gezin telde acht kinderen: Teus (87), Wim (86), Hans (hij overleed op 67-jarige leeftijd), Jan (84), Rien 
(overleden op 46-jarige leeftijd), Mattie (79, zij woont in Zeist), Marijke (69) en jongste dochter Joke (65), 
die naar Australië is geëmigreerd. Lees meer over het verhaal van deze bijzondere familie.  
  
Oudste zoon Teus van de Brug was een jaar oud toen zijn ouders in 1936 een huis op de Waterlooweg 
in Austerlitz betrokken. Vader Van de Brug was stratenmaker. Het dorp was in de jaren dertig een 
aantrekkelijke plek voor arbeidersgezinnen: de huizen waren goedkoop en in de omgeving was volop 
werk te vinden. De mannen waren timmerman, metselaar of schilder en de vrouwen vonden vaak werk 
in de zorg. “Het werk trok”, verwoordt Teus de keuze van zijn ouders om in Austerlitz te gaan wonen.  
“Het werd ook door de gemeente gestimuleerd, ik meen zelfs dat de eerste maand huur gratis was.”.   
  
Muziek speelde een belangrijke rol in het gezin Van de Brug. Het muzikale talent kwam van moeder 
Maartje. Haar vader was dirigent in Arnhem, maar kwam te overlijden. Om in haar eigen onderhoud te 
voorzien werd de moeder van Maartje beheerdster van pension Djimat, de villa op buitenplaats Djimat 
(het huidige KNVB-terrein), een verzorgingstehuis voor mensen van goeden huize. De moeder van 
Maartje vond de keuze om met Jan van de Brug, een stratenmaker, te trouwen eigenlijk maar beneden 
hun stand. Maar Maartje liet zich niet ontmoedigen, trouwde met haar grote liefde en werd actief in 
Austerlitz.   
 

  
Het verhaal van de familie Van de Brug is geschreven op initiatief 

van de Stichting Lokaal Austerlitz.  

Het maakt deel uit van de zogenaamde ‘vertelde geschiedenis van 

Austerlitz’, het verleden zoals het wordt beleefd en verteld door de 

eigen bewoners.  

Carol Dohmen, dorpsgenoot en verhalenmaker, schrijft op ons 

verzoek verschillende verhalen.  

Meer weten? www.lokaalausterlitz.nl 

 

Wim, Jan, Marijke en Teus 
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Zij richtte op 22 oktober 1944 Mandola, de 
mandolineclub, op. Ze zorgde ervoor dat iedereen die 
wilde spelen dat ook kon.  
“Dan nam ze de bus naar Utrecht en kocht in de 
Drieharingstraat een mandoline”. De lessen gaf ze 
thuis, er kwamen zelfs meisjes uit Driebergen en Zeist 
om les te krijgen. Wim: “Wij jongens moesten dan na 
afloop die meisjes weer naar huis brengen. Er zijn bij 
ons thuis heel wat relaties ontstaan (Wim is zelf al 
bijna 60 jaar samen met zijn Corry, die ook lid van 
Mandola was en al snel een oogje op hem had), het 
was soms net een doorgangshuis voor verliefde 
stelletjes”.  
De mandolineclub trad ook op. Eén optreden staat ze 
nog goed bij: in 1953 in Driebergen voor evacués van 
de watersnoodramp in Zeeland, die daar tijdelijk 
werden opgevangen. Moeder Maartje richtte ook nog 
een lees- en een zangclub op.  
 
 
 
 

Teus en Jan werden in hun jonge jaren lid van 
Erica. Veel geld was er niet, dus ze moesten 
kiezen: voetballen of muziek maken. Het werd de 
muziek. Tijdens de oorlog gaf het spelen bij Erica 
de nodige afleiding. Teus: “Er was verder niks te 
doen, je was blij dat je ergens bij kon”. Erica 
speelde in Het Lokaal, dat toen nog veel kleiner 
was. “Dat gebouw had Austerlitz gekregen van de 
familie De Beaufort, we speelden met geleende 
instrumenten. Pas later kregen mensen een eigen 
instrument”. Teus en Jan herinneren zich hoe 
goed de dirigent was: “Veldhuizen heette hij, 
zomers kwam hij op de fiets, maar in de winter 
kwam hij helemaal lopend op klompen uit 
Driebergen. Een uitstekende dirigent, hij had een 
geweldig gehoor”.  

 
Wim is de sportieve broer, opgeleid als gymleraar en oprichter van de gymnastiekvereniging WIK, Willen 
Is Kunnen. Ze herinneren zich hoe hij op elk feestje de radslag deed. “Thuis op de Woudenbergseweg - 
het gezin was inmiddels verhuisd - hadden we een lange gang. Op een dag knalde Wim met zijn radslag 
zó door een ruit”. Wim was een aantal jaren leider bij de jongensclub, net als Jan.   
  
Over één ding zijn Teus, Jan, Wim en Marijke het helemaal eens: saamhorigheid en het 
verenigingsleven horen bij Austerlitz. Maar vroeger was het een stuk makkelijker om dingen te regelen 
en te organiseren. Er was meer vrijheid, er waren nog niet zoveel regels. Marijke: “Je kreeg veel meer 
hulp van ouders van kinderen bij allerlei activiteiten, de jongensclub, meisjesclub en ook bij Erica. Toch 
is Austerlitz zich altijd samen blijven inzetten voor anderen die het minder hebben. Kijk bijvoorbeeld 
hoeveel mensen er dit jaar mee hebben gewerkt aan Austerlitz Live. De opbrengst gaat naar de Ronald 
McDonald huizen”.  Volgens Teus begon de verandering al toen er TV kwam in de jaren zestig. “Toen 
bleven de mensen al vaker thuis. Inmiddels heeft de jeugd helemaal andere interesses gekregen”. 
Gelukkig zijn er nog steeds veel initiatieven in het dorp. Marijke: “Er zijn altijd weer mensen die ergens 
hun schouders onder zetten en dan krijgen ze het in Austerlitz voor elkaar”.  
  

Carol Dohmen 
 

Foto’s: C. Dohmen, archief Lokaal Austerlitz en archief Erica 
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Beste lezers en puzzelaars, 

 

Om iets nieuws te maken, moet er eerst worden afgebroken. Om te kunnen afbreken, moet 

er eerst worden opgeruimd.  

Op het terrein waar het Hart van Austerlitz gerealiseerd gaat worden is het één en al 

bedrijvigheid: slopen, afvoeren, graven en nog meer afvoeren. 

Voorlopig is ons Dorpshuis geen openbaar terrein meer. Alle bezigheden die in het 

Dorpshuis plaatsvonden hebben een tijdelijk onderkomen gevonden in Austerlitz of elders.  

Zo ook de boeken en de boekenkasten van AB. Maar niet in de vorm die we in gedachten 

hadden. De kasten liggen gedemonteerd in de opslag bij Cees van Dijk, keurig netjes en 

droog, veel dank daarvoor! 

De boeken en de puzzels liggen in dozen opgeslagen bij Joke en Marja. Ook keurig netjes 

en droog, maar nauwelijks toegankelijk voor de lezers en de puzzelaars. 

Sinds najaar 2018 kijken wij uit naar een mooie plek voor de kasten met inhoud.  

Eerst wachten, daarna ontdekken dat heel veel plekken totaal ongeschikt zijn om drie 

boekenkasten te plaatsen. Wat een verdrietige situatie voor alle lezers en puzzelaars. 

Naast Het Lokaal is een mooi vloertje gelegd om een huisje te plaatsen. Kant en klare 

huisjes voldoen niet aan de eisen: de muren zijn te laag om een kast tegenaan te zetten. 

Goede raad is duur en wel heel letterlijk: té duur! 

Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing, helaas heeft dat tot op heden geen mooi 

onderkomen voor de kasten en de inhoud opgeleverd.  

Beloven kunnen we niets meer. Het enige is dat jullie de activiteiten bij het vloertje naast  

Het Lokaal in de gaten houden. Als daar gebouwd gaat worden, dan kunnen de kasten 

geplaatst worden, zetten we de boeken en de puzzels er weer in en dan, ja pas dan kan er 

weer geleend worden. 

Dit is wat wij nu kunnen meedelen. Jammer, het is niet anders. Toch hopen wij dat voor de 

zomer dit probleem de wereld uit is en dat ook deze activiteiten een plek hebben gekregen. 

 

Vriendelijke groeten, 

              Joke van Ooik en Marja kuiper 
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Sportvereniging Austerlitz is een vereniging met een regio-karakter; leden komen uit 

Austerlitz, Zeist, Driebergen e.o. Waar het in 1934 is begonnen met voetballen, is de 

vereniging sinds 2010 een Omni-sportvereniging met voetballers, tennissers, 

klaverjassers én darters. Er zijn leden die zich met álle sporten bezighouden!  

Elke tak van sport heeft jaarlijks terugkomende activiteiten waarvoor leden zich 

kunnen inschrijven.  

De accommodatie van Sportvereniging Austerlitz is fraai te noemen en daar zijn we 

trots op! Binnen is er een ruime bar en tafels om met elkaar de laatste sporttactieken 

te bespreken en er zijn zes banen om te darten. Buiten is er een overdekt terras, zes 

“four-seasons”-tennisvelden en twee voetbalvelden. En dit alles ligt in het bosrijke 

Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug. Voor deze fraaie vereniging zijn wij op zoek 

naar nieuwe bestuurders. 

In oktober, na de Algemene Leden Vergadering zullen de huidige voorzitter en 

secretaris van het OMNI-bestuur aftreden. Wij zijn daarom dringend op zoek naar 

enthousiaste opvolgers die deze taak van hun over willen nemen. 

Wilt u iets betekenen voor onze mooie vereniging en een steentje bijdragen aan het 

behoud en de groei van deze mooi club? 

 mailnaar@svausterlitz.nl  of  bel 06-55544612 
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In juni is het weer tijd voor het leukste open tennistoernooi in het dorp: de Austerlitz open!  
Kom langs en geniet van een mooie tennispartij onder het genot van een drankje en een hapje!  
 
Het toernooi wordt gespeeld van zaterdag 15 tot en met zondag 23 juni: 

• Zaterdag en zondag: voorweekend (beperkt aantal wedstrijden) 

• Maandag: avondprogramma vanaf 18.30 uur 

• Dinsdag: 50+ damesdubbeltoernooi vanaf 9.30 t/m 16.00 uur en avondprogramma vanaf 18.30 uur 

• Woensdag: avondprogramma vanaf 18.30 uur 

• Donderdag: 50+ herendubbeltoernooi vanaf 9.30 t/m 16.00 uur en avondprogramma vanaf 18.30 uur 

• Vrijdag: 50+ gemengddubbeltoernooi vanaf 9.30 t/m 16.00 uur en avondprogramma vanaf 18.30 uur 

• Zaterdag en zondag: finaleweekend met gezamenlijk eten en serveer voor prijzen 
 
Wil je zelf meedoen?  
Voor het open toernooi kun je je inschrijven via www.toernooi.nl in de categorieën 5 t/m 8 (17+),  
in de onderdelen DE, HE, DD, HD en GD. 
Voor inschrijving van het 50+ toernooi zie onze site: svausterlitztennis.visualclubweb.nl. 
 
We zien u graag op ons mooie en gezellige sportpark in Austerlitz! 
 
 

 

 
 

Tennisvereniging SV Austerlitz biedt een Zomer Challenge aan.  
Dit is een compact tennis lidmaatschap in de zomermaanden.  
Leuk voor sportievelingen die kennis willen maken met tennis  
of tennis opnieuw willen oppakken! 
 

Wat is de Zomer Challenge? 
 

➢ Je ontvangt een lidmaatschap voor 3 maanden in de periode juni tot en met september  
om vrij te tennissen 

➢ Je kunt 3 tennislessen volgen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer 
➢ Je kunt elke dinsdagavond meedoen aan de toss avond en wellicht nieuwe tennismaatjes 

ontmoeten (met uitzondering van week 25 i.v.m. Austerlitz Open) 
➢ Je mag deelnemen aan het Zomer Challenge eindtoernooi in september tijdens  

onze clubkampioenschappen 
➢ Heb je geen racket, geen probleem, deze kun je lenen! 

 

Deelnemers kunnen zich inschrijven via mailnaar@svausterlitz.nl. 
De kosten zijn € 49,- all in! 
 
 
 

Het Austerlitz Open team, 

      Nikki, Lisa, Martin, Gwen, Nathan en Iris 
 

Voor informatie: 
Liesbeth tel. 06 11113158 
Gwen      tel. 06 15107506 
 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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We hebben in de achter ons liggende periode weer kennis 

kunnen maken met een behoorlijke houtkap. Met name 

Staatsbosbeheer heeft tot begin april 8000 kub hout 

verzameld en afgevoerd. 

We moeten wel een beetje geduld hebben maar over 

enige tijd zal de natuur zich hebben hersteld.  

De nieuwe beplanting komt tegen die tijd al enigszins op, 

de nieuwe stuifduinen zijn te zien en misschien is er een 

ontmoeting met een kudde schapen. Dat alles in een 

rustig fietstempo met hier en daar zgn. 'vertelmomenten'. 

Op zondag 2 juni kunt u onder leiding van de Gildegidsen 

op de fiets 'de resultaten' bekijken.  

We vertrekken om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
 

 

De Engelsen vormden aan het begin van de 19e eeuw de vijand voor veel West-Europese landen.  

Met name de Fransen voelden zich bedreigd en vormden met diverse omringende landen een soort 

Atlantik-wall. Om dit gevaar van de Engelsen het hoofd te kunnen bieden moest er een verdedigingslinie 

worden opgericht. Bij een aanval van de Engelsen werd rekening houden met dreiging vanuit zee met 

een Engelse oorlogsvloot. Dit betekende het opwerpen van een verdedigingslinie nabij Texel en verder 

een opvang van de legers aan de zuidkant van de toenmalige Zuiderzee nabij Amersfoort.  

Vanuit het Kampement in Austerlitz kon men dan ook grote kanonnen (redoutes) richten op dit gebied. 

Op zondag 29 september gaan de Gildegidsen deze omgeving met de deelnemers op de fiets 

verkennen. Deze activiteit 'Fietsen door de Franse tijd' begint om 14.00 uur en de start is op het 

Dorpsplein.  

  

Bossen in Beweging 

De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per persoon. 

 

Foto’s: Pixabay.com & H. Phielix 

Gildegidsen, 

   Hans van den Breul   

        en Gerard Versteeg 

Fietsen door de Franse Tijd 



_____________________________________________________________________________________________ 
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Zomers Dorpsspektakel  

Namens Laura Verbraak, Frank van Nieuwenhuizen, 

Adri van Ginkel en Iris Neijzen 

Tot zaterdag 13 juli! 

Opmaak en input: I. Neijzen 
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Bij het begin van de lente, op 21 maart van dit jaar 

is de werkgroep ‘Lokaal Austerlitz’ een 

zelfstandige stichting geworden. Met dank aan 

Austerlitz’ Belang, voor de geboden faciliteiten om 

tot deze stap te komen. 

Deze stap betekent dat we nu op eigen kracht 

verder gaan met de activiteiten waar we mee 

bezig zijn. En dat zijn nogal wat zaken!  

We waren aanwezig bij de opgravingen in 

Austerlitz-Noord/de Keienberg om te zien welke 

vondsten er gedaan werden.  

Ook het terrein van de smid, de school en de 

kleuterschool bleken mooie vondsten prijs te 

geven.  

Dat beloofde veel voor een informatieavond over 

wat er zoal in de bodem van ‘Hart van Austerlitz’ 

gevonden was. Die informatieavond is er niet 

gekomen, want op 10 april was er de mogelijkheid 

om met de archeologen bij het terrein te gaan 

kijken. In Het Lokaal werd veel uitleg gegeven en 

waren vondsten te zien.  

Deze middag werd drukbezocht! 

Nu dit stukje geschreven wordt, zijn we druk bezig 

met de voorbereidingen voor maandagavond 

27 mei a.s.  Eén van de nazaten van Arnoud Jan 

de Beaufort, mevrouw Fleur de Beaufort, komt dan 

vertellen over de speciale band die de familie 

De Beaufort heeft met Austerlitz en wat en 

waarom er zo’n speciale band is.  

Kijk voor foto’s en een kort verslag van deze druk- 

bezochte avond op pagina 45 in deze Prikkel. 

 

 

In september, op de 14e, is de open 

monumentendag. Stichting Lokaal Austerlitz zal op 

deze dag vanuit Het Lokaal activiteiten 

organiseren. Houdt de informatiemogelijkheden in 

de gaten. 

De website wordt in samenwerking met de 

webmaster steeds verder uitgewerkt, zodat u ook 

steeds meer inzicht krijgt in de geschiedenis van 

Austerlitz. Neem vooral eens een kijkje op 

www.lokaalausterlitz.nl en volg ons op onze 

nieuwe Facebookpagina: 

www.facebook.com/StichtingLokaalAusterlitz/. 

Alle materialen, zoals foto’s en krantenartikelen en 

voorwerpen worden geregistreerd en 

gearchiveerd. Een hele, maar wel leuke, klus 

waarbij we graag assistentie willen hebben. 

Liefhebbers kunnen contact opnemen met een  

van de leden van de Stichting.  

Het verzamelen en vastleggen van verhalen van 

en over vroeger gaat gestaag verder. In deze 

Prikkel leest u het verhaal van de familie Van de 

Brug. Als u een mooi verhaal weet, een verhaal 

dat niet verloren mag gaan, laat het ons weten. Wij 

willen zulke verhalen graag vastleggen en bekend 

maken. 

Voor het najaar wordt al een lezing voorbereid. 

Daarover laten we u nog even in spanning zitten. 

Tijdig zult u op de hoogte gebracht worden van 

datum, tijd en onderwerp.  

Het zal vast en zeker in Het Lokaal plaatsvinden.  

 

 Hans Nijman, Bert van Ginkel, Puck Steenhuizen en Marja Kuiper 
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Na de Aubade ter ere van Koningsdag, is door leden  

van het laatste bestuur van Floralia (Ria de Wit, Marion 

van Amersfoort en Hanneke Phielix) een gedenkplaat 

onthult bij de jubileumboom ter ere van het 50-jarig 

bestaan van de Floralia Vereniging. Het is de boom op de 

hoek van de Schooldwarsweg en de Schoolweg, vlak bij 

het Dorpshuis. Het gaat om een Robinia pseudoacacia 

‘Frisia’, de Goudacacia. In de 30 jaar dat de boom er staat 

is hij al aardig dik geworden en verdient hij zeker een 

plaquette met de gegevens ter ere van wat en wanneer hij 

geplant is.  

Door deze boom leeft de herinnering aan Floralia voort. 

 

Andere Herinneringsbomen in Austerlitz 
De gemeente Zeist heeft een lijst van gedenkbomen. Voor Austerlitz stond er niet 

één op die lijst, terwijl we er - naast de Floraliaboom - nog drie hebben:  

• De Kroningsboom op het Dorpsplein 

• De Bevrijdingsboom ter nagedachtenis aan slachtoffers van de 

2e wereldoorlog op de hoek van de Austerlitzseweg en de Oude Postweg  

• De boom van Samuël Boas, een bevelhebber in het leger van 

De Marmont/Napoleon, op de Gramserweg nabij de Oude Postweg. 

Deze laatste boom – waarschijnlijk zo’n 200 jaar oud - heeft nu ook een 

mooie gedenkplaat gekregen.  

Op de website van Lokaal Austerlitz kunt u meer informatie over ‘onze’ 

bomen lezen. 

 

De naamgeving kon Lokaal Austerlitz 

realiseren dankzij de belangeloze 

medewerking van de firma Prinsen, 

Jan Som de Cerff, de gebroeders 

Steenbeek en door subsidie van  

de gemeente Zeist.  

Veel dank voor de geleverde 

goederen en diensten! 

 

Foto’s: B. van Ginkel & M. Phielix 

Foto’s: B. van Ginkel & M. Phielix 
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Als u dit leest, is ons Meisjesclubjaar alweer 

afgelopen. Wij hebben het weekend van 25 mei  

ons clubweekend, de jaarlijkse afsluiting van ons 

seizoen, gehad.  

Wat hebben we weer een leuk clubjaar gehad met 

veel nieuwe meisjes, waardoor ons ledenaantal 

inmiddels weer rond de 20 meiden ligt. 

De 4 grootste meiden zullen volgend seizoen niet meer terugkomen. Dit is altijd jammer, maar ook 

heel begrijpelijk. We hopen natuurlijk dat er weer nieuwe meisjes bij komen.  

Begin maart hebben we onze jaarlijkse Jantje Beton collecte gehouden.  

We hebben voor de Meisjesclub bijna € 300,- opgehaald!  

Iedereen bedankt voor de bijdrage en hulp bij het collecteren. We besteden 

het geld aan een leuke activiteit voor de meiden tijdens het clubweekend.  
 

Eind maart zijn wij volgens plan verhuisd naar onze tijdelijke locatie, de kelder 

van de kerk. Gelukkig hadden we hulp van een aantal ouders met de verhuizing.            

De kerk heeft meegeholpen om de kelder gebruiksklaar te maken voor de club. 

Iedereen bedankt voor de hulp! Het is even wennen en vooral even zoeken naar alle spullen, 

maar we zijn blij met onze plek! 
 

Het was overigens goed om de kasten weer eens op te ruimen met de verhuizing. We kwamen dozen 

met archief tegen met veel foto’s van jaren geleden. Leuk om weer te zien dat de Meisjesclub al zo 

lang door zoveel leidsters gedragen wordt en door zoveel meisjes bezocht! Volgend clubseizoen 

bestaat de Meisjesclub 60 jaar. Dat is toch weer een bijzondere mijlpaal! 
 

Heeft u dochters of kent u vriendinnetjes, buurmeisjes etc. in  

de leeftijd van 6 tot en met ongeveer 12 jaar dan zijn zij van 

harte welkom om in het nieuwe clubseizoen (vanaf 

9 september) vrijblijvend kennis te komen maken met de 

Meisjesclub. Wij zitten elke maandagavond in de kelder van  

de kerk van 18:45 tot 19:45 uur.  

 

Voor meer leuke foto’s van de Meisjesclubavonden of voor informatie over de Meisjesclub kunt u 

onze Facebookpagina www.facebook.com/meisjesclubausterlitz bezoeken.  

 
 

 
De leidsters van de Meisjesclub, 

      Carien Moeijes, Dewy van Eldijk en Heidi van de Kuil 
 

Foto’s: Meisjesclub 
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Terugblik op het voorjaar van 2019 

De afgelopen maanden is er wekelijks hard geoefend voor de uitvoering van “de Crucifixion” van  

John Stainer. Cantiamo had dit passie concert al tweemaal eerder opgevoerd in de Broederkerk in  

Zeist, maar op 13 april was de locatie de Maartenskerk te Doorn. Een kerk met een geweldige  

akoestiek. Enkele Doornse koorleden hadden met de PR-commissie van Cantiamo alles op alles  

gezet om de kerk vol te krijgen. Een enorme uitdaging omdat rond Pasen bijna dagelijks meerdere 

concerten zijn.  

Maar in een uitverkochte kerk zong het koor samen met twee professionele solisten: tenor Mitch 

Raemakers en bariton Bas Kuijlenburg. Het geheel stond onder leiding van onze vaste dirigent  

Arie Perk en werd begeleid door de organist Wim Brunsveld.   

Na de pauze nam onze pianiste de begeleiding over en werden er verschillende muziekstukken 

gezongen van de grote klassieke meesters. Een hoogtepunt was het duet door de solisten uit de 

Parelvissers. Na het concert was er een staande ovatie van het publiek en veel positieve geluiden  

van de aanwezigen.  

Op de website: www.cantiamo-austerlitz.nl kunt u enkele videofragmenten beluisteren.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

De repetities zijn na de paasvakantie weer van start gegaan waarin we nieuwe muziekstukken gaan 

oefenen. Inmiddels zijn we verhuisd naar “de Hoeksteen” waar we de komende 1½ jaar zullen zingen 

i.v.m. de verbouwing van het Dorpshuis.  

N I 
E U W S 

Foto: Cantiamo 
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Uitvoeringen en evenementen 

Voor de zomer staan geen geplande uitvoeringen of evenementen gepland, dus is er alle tijd om te 

oefenen. Na de zomervakantie is de agenda gevulder en staat o.a. een concert met het Leusdens 

Mannenkoor (4 oktober) en met het Alphens Kozakkenkoor (14 december) gepland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

___________________________________________________________________________ 

 

Wist u dat: 

 … Cantiamo in 2022 100 jaar bestaat?  

 … Koorleden van alle “markten” thuis zijn? We hebben o.a. een componist in ons midden,   

    een fotograaf, een presentatrice, een bloemiste en een secretaris die zoveel pakkende  

    teksten mailt dat ze ook een boek zou kunnen schrijven. Lang niet alle talenten van  

    de koorleden passen op één A4’tje… 

 …Ons bestuur onvoorstelbaar veel uren in het koor steekt? 

 …We verschillende commissies hebben zoals bijvoorbeeld: “lief en leed”  

 …Onze dirigent steevast begint met: "Fijn dat jullie er allemaal weer zijn" 

 …Als u ook eens onder Arie’s leiding wil zingen dat kan in het meezingcafé in Zeist in    

    samenwerking met het Torenlaan theater 

 …We nog steeds een ledenstop hebben voor alle stempartijen 
 

Petra Kentie, Lid PR-commissie 
 

www.cantiamo-austerlitz.nl 

 

advertentie 

We wensen iedereen een mooi voorjaar en een zonnige zomer toe! 
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Lees meer over Puck in het 

krantenartikel dat je kan vinden 

op www.lokaalausterlitz.nl  

(verhalenhoek). 

 

Volg ons op  

Facebook 

 

 

 

 

 

Foto: L. Steenhuizen 
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Prikkel 3 van 2019  
Verschijnt rond 19 oktober. 

Deadline is  

zondag 6 oktober! 

Stuur je kopij naar: 

De.prikkel@austerlitzbelang.nl 

 

 

AED bij de Hoeksteen 

Sinds dit jaar hangt er een 3e AED 

in ons dorp en wel bij de ingang 

van de kerk.  

Hartelijk dank aan iedereen die een 

steentje heeft bijgedragen om deze 

AED te kunnen aanschaffen! 

Lees ook het artikel van Austerlitz 

Zorgt over de plannen om een 

cursus reanimeren te organiseren 

voor inwoners van Austerlitz  

(pag. 32). 
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Opmaak en input: J. Smelik 
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Opmaak en input: J. Smelik 
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Opmaak en input: J. Smelik 
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Opmaak en input: J. Smelik 
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Opmaak en input: J. Smelik 
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Het was even lastig dit jaar. De Paashaas heeft erg lang 

moeten zoeken naar een prachtige verstopplek voor de 

paaseieren. Er was zo hard gewerkt in het bos, veel bomen 

waren weg, veel plekken lagen vol takken. Tussen de takken 

kunnen de eieren wel goed verstopt worden, alleen het 

zoeken is dan niet zo leuk. Gelukkig: bij de Waterlooweg 

was een hele mooie plek! Goed voor de allerjongste 

kinderen, goed voor de wat oudere kinderen, goed voor de 

ouders om koffie te drinken en goed voor Erica voor de 

muzikale omlijsting. 

In de optocht liepen heel veel kinderen mee met in hun 

handen een prachtige Palmpasenstok. Zelfgemaakt of met 

hulp van ouders/grootouders of al een week eerder samen 

in de kerk. Het was een vrolijk gezicht alles bij elkaar.  

Het eieren zoeken ging ook heel goed, de jongsten gingen 

zelfs de ouderen helpen. Alle eieren zijn weer terug-

gevonden, ook de gouden eieren.  

De prijswinnaars kregen van de Paashaas zelf de prijs 

  overhandigd en na afloop zijn alle eieren verdeeld over de  

     aanwezige kinderen. Ieder kind ging met een zakje vol 

         chocolade eieren naar huis. 

          Volgend jaar weer!  

            De plaats, dat blijft altijd een verrassing…..  

             Maar de datum weten we al wel: 4-4, vier april. 

            Dat is makkelijk te onthouden. Graag tot dan! 

              

 

  Veel Groeten van  

Foto’s: M. Kuiper & M. de Blom 

 de Paashaas 

PALMPASEN 2019 
 

Iedereen die het Ronald McDonald huis te Utrecht - maar ook andere huizen - op wat voor manier dan 
ook dit jaar weer gesteund heeft: Bedankt!  
Het maakt niet uit of je maar € 1,- of een mega bedrag hebt gegeven, alles is welkom! 
Toch wil ik een aantal mensen noemen. Allereerst onze eigen Supermarkt, gerund door Cees van Dijk  
en zijn dochters, maar natuurlijk ook Slager Sebastiaan. Zonder de gulheid van onze eigen middenstand 
ben ik nergens, dat ervaar ik iedere keer weer. Hetzelfde geldt voor de sponsors: Biljartvereniging 
Driebergen, Oliebollenbakker Zeist en Bridgeavond Austerlitz. Extra inkomsten kregen we doordat Oma 
Truus een heerlijk diner betaalde, bereid door Adri van Ginkel en Frankie van Nieuwenhuizen (toppie). 
En dan Austerlitz Live, dat was weer grandioos, een goede opkomst. Bedankt alle bands! Ik was er 
jammer genoeg zelf niet bij, ik lag in het ziekenhuis. Hopelijk de volgende keer wel weer! 
Maar ook alle oudere mensen en kinderen in het dorp, wat die niet aan stuivers en dubbeltjes sparen, 
hele portemonneetjes vol! Alles gaat in melkbussen, u wilt niet weten hoe dat oploopt.  
Verder wil ik ook zeker het bestuur van het Dorpshuis bedanken voor het gebruik van de ruimtes.  
En dan natuurlijk alle vrijwilligers, te veel om op te noemen, dank jullie wel! 
Er komt nog een Klaverjasavond, wanneer precies is nog niet bekend, in ieder geval pas als ik weer 
normaal kan lopen. Hierover heb ik met Hans Steenhuizen en Adri van Ginkel contact.  
Het wordt natuurlijk weer heel gezellig met veel leuke prijzen. Komt allen! 

Verder wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, bloemen, kaarten en alle hulp van de lieve 
mensen om mij heen. Hartelijk dank!         

                                                                  Greet Velthuizen 
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Erica Speelde ’t Dak eraf! 23 maart 
Voordat het Dorpshuis haar deuren sloot konden wij gelukkig nog een concert in de grote zaal geven.  
Er was gezellig veel publiek. Tijdens de muziekstukken kon het publiek op het scherm oude foto’s 
bekijken. Tijdens ons nummer Pompeii werden stukken film vertoond uit 1972-1973. Deze film, gemaakt 
door de heer Bove, liet zien hoe de oude school gesloopt werd en hoe het Dorpshuis gebouwd werd. Dat 
was even een stap terug in de tijd, de bouwvakkers van toen hadden een zware baan!  
Ons voorlopig laatste concert in het Dorpshuis was zeer geslaagd, wij kijken tevreden terug. Het is wel 
een vreemd idee dat wij nu een lange tijd geen groot concert meer kunnen geven in Austerlitz. Voor 
komend najaar zijn wij aan het kijken of we met Eendracht Maakt Macht (EMM) in Leersum een 
dubbelconcert kunnen geven. Als dat lukt laten we u dat natuurlijk weten, we willen u graag in het 
publiek zien!  
 

Jubilarissen 
Tijdens ons voorjaarsconcert werden Karel de Blom 
en Rinus van Essen in het zonnetje gezet door  
Wethouder Marcel Fluitman.  
Beide heren zijn inmiddels 65 jaar lid van Erica. 
Maar er waren nog twee jubilarissen.  

Tijdens onze jaarvergadering 
werd Marjan Klijnstra  
gehuldigd voor 12,5 jaar  
lidmaatschap van Erica.  
Een week later werd Fons Cornelissen, 
die inmiddels 3 jaar lid is van Erica, toegesproken 
door onze voorzitter. Fons is al 55 jaar muzikant 
en dat is wel een bloemetje waard! 
 

Koningsdag 
’s Morgens was het nog nat, maar tijdens ons optreden en de aubade 
was  
het droog en brak zelfs nog even de zon door. Gelukkig waren er genoeg 
mensen die samen met het college van B&W de liederen meezongen  
tijdens de aubade.  
 

Dauwtrappen met Hemelvaartsdag 
Een aantal Ericanen en andere vroege vogels zijn traditiegetrouw gaan 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Om 7.00 uur vertrokken wij van het 
Dorpsplein voor een mooie wandeling. Na afloop genoten we van een 
welverdiend kopje koffie en een lekkere snee krentenbrood. 
Wij willen deze traditie graag in ere houden, loopt u volgend jaar ook met 
ons mee? 

  

Blijf op de hoogte! Lees ‘Het Ericaantje’ (huis-aan-huis informatiefolder) en De Prikkel, bezoek onze 
website, like onze Facebookpagina en houd de informatieborden bij Cees van Dijk, de Slager, 
Ouwekamp en in Het Lokaal in de gaten voor informatie over onze activiteiten. 
U kunt natuurlijk ook uw mailadres doorgeven, dan ontvangt u onze informatie digitaal en mist u niets. 
www.fanfarecorpserica.nl  /  mailnaar@fanfarecorpserica.nl   
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Oud Papier ophalen 

Enige weken geleden hebben alle inwoners van Austerlitz een brief 
van de RMN in de brievenbus gekregen. Daarin werd gemeld dat 
voortaan de vuilniscontainers per 2 aangeboden moeten worden.  
Dit geldt ook voor de papiercontainers!  
Het kan zijn dat u nu iets verder met uw container moet lopen om hem 
goed naast een andere container neer te kunnen zetten, maar wij 
willen u vragen dit toch wel te doen. De RMN is dan veel sneller klaar 
met de route en dan hoeft de vrijwilliger van Erica die meerijdt op de 
wagen ook minder vaak uit te stappen om de bakken goed te zetten. 
Een win-win situatie dus. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

De Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

In de week van 20 t/m 25 mei is er door ons gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Van het geld dat wij opgehaald hebben is 50% voor onze eigen kas. 
 

Nieuwe Bugels 

Mede dankzij subsidies van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Austerlitz Samen en 
Van Tellingen-Pul Stichting hebben wij 6 nieuwe 
bugels kunnen aanschaffen. Donderdag 16 mei 
hebben de 2e en 3e bugelisten voor het eerst op de 
nieuwe instrumenten gespeeld en onze dirigent 
hoorde meteen verschil. Onze klankkleur is mooier 
geworden en dat is heel erg fijn.  

 

Zomeravondconcert 11 juli aanvang 19.30 uur 

Erica en de Gitaaracademie verzorgen gezamenlijk een kleinschalig maar zeker gezellig 
zomeravondconcert bij de Muziektent. Bij de buitenbar van het Dorpshuis kunt u ondertussen terecht 
voor een drankje. Kom gezellig naar het Dorpsplein en vier de zomer! 
 

Heikneuter Blaasfestival, 3e zondag van september 

Ondanks de verbouwing van het Dorpshuis organiseren we ook dit jaar op 15 september het 
Blaasfestival met de bijbehorende rommelmarkt. Het Dorpsplein zal iets anders ingericht zijn, maar daar 
bent u snel aan gewend. We moeten wel met z’n allen duimen voor mooi najaarsweer want we kunnen 
dit jaar niet uitwijken naar binnen….   
Een rommelmarkt kan natuurlijk alleen een succes zijn als er iets te verkopen is. Dus wilt u weer uw 
bruikbare spullen voor ons bewaren? Zaterdag 14 september kunt u dit bij ons inleveren. Houd ons 
Ericaantje, de posters en Facebook t.z.t. in de gaten voor meer informatie. 
Reserveer in ieder geval vast zondag 15 september in uw agenda en kom gezellig naar ons 
Blaasfestival om te genieten van afwisselende muziekoptredens en een drankje en/of een vers broodje. 
Of kom lekker snuffelen op de rommelmarkt en klets bij met (oude) bekenden. 

 

Brel & Brass 13 juni 2020 

U kunt deze avond in de Oosterkerk te Zeist genieten van liedjes van Brel 
gezongen door Micheline van Hautem, begeleid door Fanfarecorps Erica en 
met speciale gast trombonist Jos Jansen (Marinierskapel).  
Het wordt een heel bijzonder concert, dus reserveer deze datum alvast in 
uw agenda! Kijk voor meer informatie op www.brelandbrass.com. 
Wij houden u natuurlijk via de komende Prikkels op de hoogte. 
 

 Graag tot ziens! 

Antje  en  Hanneke 

Hoort u muziek? 

Wij spelen op woensdagavond 

19 juni tijdens de doortocht 

van de Avondvierdaagse. 

Maar ook begin september, 

dan komen we bij u langs met 

de loten van de Grote 

Clubactie. 

Word ook lid! Kom eens kijken op donderdag 

tussen 19.30-20.00 uur in Het Lokaal! 

Foto’s: J. v. Luttikhuizen, L. Steenhuizen, M. de Blom en H. Phielix 
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Als hondenliefhebber laat je je 
hond natuurlijk graag 
rondrennen. Begrijpelijk, maar 
loslopende honden kunnen 
ernstige gevolgen hebben voor 
de natuur. In boswachterij 
Austerlitz mogen honden 
momenteel overal loslopen. 
Vanaf 1 januari 2020 wordt in 
het deel Wallenberg, aan de 
noordkant van Austerlitz, van 
de boswachterij gevraagd om 
uw hond aan te lijnen. Zo wil 
Staatsbosbeheer in dit deel 
van het bos het aanwezige 
wild, maar ook mensen die 
loslopende honden niet prettig 
vinden rust en ruimte bieden. 
 
Op de toegangsborden staat straks vermeld waar dit aanlijngebied begint ondersteund met 
pictogrammen. De komende periode zal Staatsbosbeheer hondeneigenaars zo goed mogelijk 
informeren. De regelgevende bebording wordt aangepast en er worden tijdelijke informatiepaneeltjes  
op locatie geplaatst om bezoekers op de hoogte brengen. Vanaf 1 januari 2020 is de periode van 
informeren voorbij en zal worden gehandhaafd. 

 

Jachtinstinct 
Honden hebben een jachtinstinct. Als een hond 
‘wild’ ruikt, wordt dat instinct geprikkeld en willen de 
meeste honden letterlijk ‘hun neus achterna’. Dieren 
in de natuur zijn bang voor honden. Komt een hond 
te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren en 
slaan op de vlucht, bijvoorbeeld reeën. Ze verliezen 
dan kostbare energie en het levert stress op, of nog 
erger: ze vluchten in blinde paniek de weg over met 
alle gevolgen van dien. Bovendien zorgen 
geursporen die honden nalaten voor een langduriger 
verstoring van vogels en wild zoals dassen.  
 

Broedseizoen: rust extra belangrijk! 
Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli is rust voor dieren extra belangrijk! Vogels broeden en 
reeën krijgen kalfjes. Wij doen dan een extra beroep op mensen om in de losloopgebieden hun hond 
extra goed onder appèl te houden, d.w.z. houd uw hond in het zicht en roep het dier terug wanneer 
nodig. Indien u uw hond niet onder appèl heeft houd uw hond dan aangelijnd. 

 

Heeft u vragen?  

Neem dan contact op met boswachter Corien Koreman  
via c.koreman@staatsbosbeheer.nl.  

Foto & illustratie: Boswachterij Austerlitz 
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Austerlitz Duurzaam is op een aantal fronten bezig om Austerlitz 

duurzamer te maken. Zo zijn we met twee leveranciers van een 

elektrische deelauto in gesprek om zo’n auto voor het dorp 

beschikbaar te krijgen. Die moet straks een plek krijgen bij het 

Dorpsplein. Bij de gemeente is inmiddels een laadpaal 

aangevraagd. We hopen u in de volgende Prikkel meer te 

kunnen vertellen. 

Als Austerlitz Duurzaam sluiten we ons zoveel mogelijk aan bij Mijn Groene Huis. Mijn Groene Huis is de 

merknaam van de Stichting Energie Zeist en heeft sinds een paar maanden een winkel/energiecentrum 

aan de Slotlaan 300 in Zeist. Kijk eens op www.mijngroenehuis.nu/contact/energiecentrum/.  

De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur en zaterdag tussen 

12.00 en 16.00 uur. Hier kunt u ook advies krijgen en materialen en allerlei apparaten bekijken. Echt de 

moeite waard om eens vrijblijvend een kijkje te nemen. Wilt u een persoonlijk advies aan huis van een lid 

van de Werkgroep Austerlitz Duurzaam, dan kan dat ook. Stuur een mail met naam en telefoonnummer 

naar info@austerlitzduurzaam.nl. Dan nemen we contact op om een afspraak te maken.  

 

Beter inzicht in uw elektriciteitsverbruik en gasverbruik? 

Waarschijnlijk brengt uw energieleverancier u regelmatig op de hoogte van uw verbruik. Iedereen 

ontvangt in elk geval eens per jaar een jaarnota. Om meer inzicht te krijgen in uw verbruik zijn 

er allerlei programma’s zoals Toon van Eneco. Maar u kunt uw verbruik ook inzien op 

www.slimmemeterportal.nl. Tenminste als u een slimme meter heeft. Door u daar aan 

te melden, krijgt u gratis inzicht in uw dagelijkse verbruik. Ook kunt u de gegevens van 

de afgelopen jaren bewaren, maar dat kost € 1,50 per maand. Zo krijgt u inzicht in uw 

totale gas- en elektriciteitsverbruik. Als u wilt weten welke apparaten verantwoordelijk 

zijn voor dit verbruik, dan kunt u bij Austerlitz Duurzaam gedurende 1 of 

2 weken een aantal apparaatjes lenen die het verbruik van een 

apparaat bijhouden. Het zijn metertjes die tussen de stekker en het 

stopcontact worden geplaatst. De metertjes zijn te leen. Belangstelling? 

Stuur een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl. 
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Water 

Water is ook een onderwerp waar Austerlitz Duurzaam mee aan de slag gaat. Waterleidingmaatschappij 

Vitens voert campagne om verantwoord met water om te gaan.  

Kijk eens op www.vitens.nl/over-water/water-besparen. 

Veel water gaat op aan douchen. Minder vaak en korter douchen bespaart veel water. 

En als u aan een nieuwe badkamer toe bent, denk dan eens aan een duurzame 

douche waarbij de energie en het water opnieuw worden gebruikt. Ons werkgroeplid 

Remco Jutstra heeft zo’n duurzame douche in zijn onlangs verbouwde woning en 

vertelt er graag meer over als u geïnteresseerd bent. 

 

Door zoveel mogelijk regenwater op te vangen in regentonnen en dat te 

gebruiken voor kamerplanten en tuin in droge periodes, kun je ook 

besparen. En zorg dat overtollig regenwater de tuin in loopt en in de 

grond zakt. In de Austerlitzse zandgrond kan dat prima. Zo vullen we de 

grondwatervoorraad weer aan. Daar wordt ons drinkwater uit gewonnen. 

Als het regenwater via het riool wordt afgevoerd, komt het op de 

rioolwaterzuivering in Zeist West terecht en gaat via de Grift naar de 

Utrechtse grachten en wordt via de Vecht richting IJsselmeer afgevoerd. 

Afvoeren naar het grondwater is een betere oplossing. 

 

Repair Café 

Op woensdagmiddag 5 juni en woensdagmiddag 

3 juli organiseren we weer een Repair Café in  

Het Lokaal (de voormalige katholieke kerk).  

U kunt tussen 14.00 en 16.00 uur terecht met uw 

kapotte apparaten en kleding. Onze vrijwillige 

reparateurs zullen alles in het werk stellen om de 

spullen weer te repareren, tegen een vrijwillige 

vergoeding. Helaas lukt dat niet altijd, maar we 

doen ons uiterste best en hebben al heel wat 

Austerlitzsers blij gemaakt. Kom eens langs! 

In augustus is er geen Repair Café.  

 

Warmteplan 

Tot slot zijn we bezig om samen met de gemeente Zeist een warmteplan voor Austerlitz op te stellen.  

In deze Prikkel staat het artikel Austerlitz Aardgasvrij (pag. 9) waarin u kunt lezen over de geplande 

voorlichtingsavond op 19 juni. U krijgt daar nog een uitnodiging per brief van de gemeente Zeist over. 

 

 

 

  

De redactie heeft een kijkje genomen bij het 

Rapair Café op 6 maart. 

De verlichting van een waterornament werd 

succesvol vervangen, een printer werd 

gerepareerd en er werd druk gewerkt aan het 

herstel van een sapcentrifuge. 

Mooi om te zien dat apparaten zo een 

2e leven krijgen! 

Ton Melgers 

 

Stuur uw reactie naar: 

info@austerlitzduurzaam.nl  

 

Illustraties: Pixabay.com 
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Ongeveer 100 bezoekers waren maandagavond 27 mei 

naar Het Lokaal gekomen om te luisteren naar de 

historie van familie De Beaufort en de bijzondere band 

met Austerlitz. Mevrouw Fleur de Beaufort, tevens 

beschermvrouwe van Stichting Lokaal Austerlitz, 

vertelde aan de hand van de stamboom hoe de band 

met Austerlitz ontstaan is.  

In 1807 kocht Willem Hendrik de Beaufort landerijen en een 

hoeve met boerderijen bij Den Treek te Leusden. Willem 

Hendrik kreeg 7 kinderen waaronder Arnoud Jan de 

Beaufort (1799-1866). Met Arnoud Jan, die trouwde met de 

enige dochter van Johannes Bernardus Stoop, is de 

bijzondere relatie met Austerlitz begonnen. Stoop overleed 

in 1856 en al zijn bezittingen gingen over naar Arnoud Jan 

en Anna Aleida de Beaufort. Onder meer ook ‘Heidenoord’ 

een boerderij aan de Woudenbergseweg die hij, compleet 

verbouwd als kerk in 1864 schonk aan de Hervormde 

gemeente van Austerlitz.  

Het bleef niet alleen bij deze gift, Arnoud Jan sprong 

financieel bij als dat nodig was. Ook na zijn overlijden bleef 

zijn vrouw Austerlitz steunen. Door zijn nazaten werd deze 

vrijgevigheid tot ver in de vorige eeuw voortgezet. In 1939 

werd het in 1887 door de familie De Beaufort gebouwde 

‘Verenigingslokaal’ nog voor hun rekening verbouwd tot een 

grote zaal met podium.  

Lees uitgebreider over deze bijzondere band op 

www.lokaalausterlitz.nl. 

Fleur de Beaufort vertelde ook over de bijzondere 

beheersvorm van het “Landgoed Den Treek – 

Henschoten”. Het was een zeer informatieve avond! 

 

 

Als bedankje ontving Fleur een 

foto van het Verenigingslokaal. 

Deze avond werd georganiseerd 

door Lokaal Austerlitz 

Foto’s: C. Dohmen & B. van Ginkel 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

2-jun Fietstocht 'Bossen in beweging' (zie pag. 17) Dorpsplein 14.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

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

5-jun Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

12-jun Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

12-jun Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

15/23-jun Austerlitz Open (zie pag. 15) Sportpark SV Austerlitz Tennisvereniging SV Austerlitz 

19-jun Doortocht Avondvierdaagse Zeist Muziektent Dorpsplein 19.00 uur Erica   

19-jun Austerlitz Aardgasvrij (zie pag.9) Locatie wordt nog bekend gemaakt AB/Austerlitz Duurzaam 

26-jun Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

26-jun Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

3-jul Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

3-jul Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

10-jul Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

10-jul Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

11-jul Zomeravondconcert (zie pag. 37) Muziektent Dorpsplein 19.30 uur Erica & Gitaaracademie 

13-jul Kampement (zie pag. 19) Sportpark SV Austerlitz 12.30 uur Organisatieteam namens AB 

13-jul BBQ Kampement (aanmelden verplicht!) Ouwekamp, ons Eetcafé 18.00 uur Organisatieteam namens AB 

4-sep Repair Café Dorpshuis 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

4-sep Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

4-sep Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

14-sep Open Monumentendag (zie pag. 20) Het Lokaal Lokaal Austerlitz 

15-sep 29e Heikneuter Blaasfestival & Rommelmarkt Dorpsplein 12.00 uur Erica 

18-sep Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

19-sep Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

25-sep Maaltijd alleengaanden (o.v.) De Hoeksteen 12.30 uur Protestantse Gemeente 

2-jun Fietsen door de Franse Tijd (zie pag. 17) Dorpsplein 14.00 uur (€ 2,50) Gilde Zeist 

2-okt Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

2-okt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

4-okt Concert Cantiamo & Leusdens Mannenkoor Marcuskerk Leusden 20.00 uur Cantiamo 

6-okt Deadline Prikkel 2019-3 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

16-okt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

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

24/26-okt Nationale Vogeltentoonstelling (zie pag. 26) Schoonoord Doorn Austerlitzse Vogelvrienden 

30-okt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

6-nov Repair Café Het Lokaal 14.00 uur Austerlitz Duurzaam 

13-nov Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

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

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

 

 

 

 

Iedere week in het Dorpshuis (Het Lokaal/Ouwekamp): 
maandag 14.00-16.00 uur Kleuren 
dinsdag 09.00-10.00 uur Bewegen voor ouderen 
dinsdag 09.00-10.15 uur Yoga 
woensdag 14.00-16.00 uur Biljarten 
donderdag 10.45-11.30 uur Bewegen voor ouderen 
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  COLOFON 
BESTUUR AUSTERLITZ’ BELANG 

Voorzitter – Charles Laurey 

Pater de Leeuwweg 3, 3711 BX 

tel. 0343-447815 

Secretaris – Gusti Smulders 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

tel. 0343-493636 

2e Secretaris – Martijn Hartman-Maatman 

Marmontweg 45, 3711 BH 

tel. 0343-755652 

Penningmeester – Dave Schildwacht 

Oude Postweg 50, 3711 AJ 

Jan Pereboom 

De Beaufortweg 11, 3711 BW  

Jeroen van Nieuwenhuizen 

Hubertweg 25,3711 CE 

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711 AP 

Jouke Numan 

Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB 
 

ERELEDEN 

F. Emmink 

W.J. Oerlemans 

J.A.C. Snijders 

H.A. van der Vegt 

G. van Wandelen 

G.T. de Zeeuw 

 

REDACTIE DE PRIKKEL 

Hanneke Phielix 

E-mail: de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

VOLGENDE DEADLINE: 6-10-2019 

verschijningsdatum rond 19 oktober 2019 

De Vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht 

op 10 november 1945 en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Utrecht onder  

nummer 40477997. 

 

 De Prikkel is het blad van  

 Vereniging Austerlitz’ Belang 

 

 Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

 kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

 info@austerlitzbelang.nl 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

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

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

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

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 
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