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 VASTE PRIK: 

EN VERDER: 

Foto omslag: Jetty Vegter & Afbeelding: Pixabay.com 
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Inmiddels zitten we alweer een paar weken in 2020, maar mede namens het bestuur wens ik alle 

inwoners van Austerlitz en alle lezers van de Prikkel alle goeds voor 2020, dat we er maar een mooi  

jaar van mogen maken met zijn allen. 

Eind vorig jaar heeft Charles Laurey te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten wegens drukke 

werkzaamheden en veranderingen in zijn privéleven. Daarmee legde hij ook het voorzitterschap van 

Austerlitz’ Belang neer. Het bestuur moest daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze 

belangenvereniging. 

Aan mij werd de vraag gesteld of ik interesse had in het voorzitterschap, mede gezien mijn ervaringen  

in de gemeentepolitiek en andere verenigingen. Ik heb er even over na kunnen denken, maar heb 

uiteindelijk besloten om de functie te aanvaarden. 

Per 1 januari 2020 ben ik daarom voorzitter a.i. geworden, omdat de voorzitter - de enige functie binnen 

het bestuur is - die in functie gekozen moet worden. Op de ALV van 4 maart aanstaande zal de 

benoeming daarom op de agenda staan en krijgt u de kans om uw stem te laten horen. Ik hoop u 

allemaal daar te zien en te spreken. 

Voor mensen die mij nog niet kennen, ik woon sinds augustus 2016 in Austerlitz aan de Marmontweg, 

samen met mijn man Danny. In korte tijd hebben we het dorp in ons hart gesloten en voelen we ons 

volledig thuis hier. En omdat ik van mening ben dat je altijd wat terug moet doen voor je woonomgeving, 

zet ik mij op allerlei manieren in de omgeving in. Ik ben bijvoorbeeld elke zondagmiddag bij de Pyramide 

van Austerlitz te vinden om me daar als vrijwilliger nuttig te maken. 

Ik werk voor het Ministerie van Defensie, als burger bij Defensie. Elke ochtend verlaat ik dus het dorp en 

elke middag keer ik weer terug. En elke keer als ik het dorp weer in kom rijden, voel ik nog steeds een 

gevoel van rust en thuiskomen over me heen komen. 

Het bestuur van Austerlitz’ Belang is op dit moment nog niet volledig gevuld, dus mocht u wat tijd over 

hebben en iets voor het dorp willen doen, laat het ons weten!  

Dan kunnen we een keer praten over de mogelijkheden.  

En mocht u uiteraard andere dingen aan ons kwijt willen, 

alle communicatiekanalen staan altijd open voor vragen, 

commentaar, op- en aanmerkingen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Martijn Hartman-Maatman, 

Voorzitter a.i. 

 

Algemene Leden Vergadering 

woensdag 4 maart 2020 

aanvang 20.00 uur 

Het Lokaal 

Zie de bijlage voor de 

vergaderstukken! 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Hoewel de tijd van elkaar een goed nieuwjaar wensen alweer voorbij is, toch namens Cantiamo; 
alsnog de allerbeste wensen voor het eerste jaar 2020 van het nieuwe decennium! 
  

 

 

   
 

Midwinterconcert 14 december 2019 
 
In de vorige Prikkel schreven we over het Midwinterconcert samen met het Alphens Kozakkenkoor in 
de Oosterkerk in Zeist. Het was een onvergetelijke avond, waarbij prachtige donkere stemmen van het 
Kozakkenkoor vermengden met Cantiamo. Onder begeleiding van onze eigen dirigent, maar ook de uit 
Rusland afkomstige Arkadi Gankin, viel het programma bij veel bezoekers in de smaak. De solo’s van 
zangeres Viktoria Pankratova deden menig koorlid van Cantiamo verzuchten… “Ach, had ik maar één 
van haar stembanden”. Zowel het Kozakkenkoor als Cantiamo vonden dit gezamenlijk concert zeker 
voor herhaling vatbaar. 
 
In ons “eigen” dorp Austerlitz zong op eerste Kerstdag een deel van Cantiamo in een goed gevulde kerk 
De Hoeksteen tijdens de kerstdienst. Sommigen nog zonder kerstontbijt, anderen zonder warme douche 
omdat een deel van Austerlitz zonder water zat, maar we kijken terug op een sfeervolle kerstdienst. Dit 
is voor herhaling vatbaar volgens de aanwezigen en koorleden! 
 

Nieuws 

Foto: Cantiamo 
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Passieconcert  
“de Crucifixion”  
4 april 2020 
 
Na de kerstvakantie zijn de kelen 
van de koorleden gesmeerd tijdens 
het traditionele Nieuwjaarsetentje. 
Op dit moment wordt er elke 
maandagavond gerepeteerd onder 
leiding van dirigent Arie Perk en 
pianiste Barbera Sinte Maartensdijk 
voor een Passieconcert in de 
Maartenskerk te Doorn.  
Vorig jaar is dit Passieconcert ook 
opgevoerd in Doorn, maar dit jaar 
belooft nog weer afwisselender te 
worden met o.a. duetten van 
professionele tenor en bas-bariton 
maar ook een fluitiste en 
jongenssopraan van 12 jaar.    

U bent van harte uitgenodigd en 
vindt meer informatie op de flyer. 
Mis het niet, want het belooft een 
onvergetelijke avond te worden!! 
Kaarten zijn al te bestellen.  
Er kunnen 300 mensen in de kerk, 
dus wees er op tijd bij want… 

         vol is vol! 

 
Namens Cantiamo wensen we  
jullie allen een mooi voorjaar toe! 

Petra Kentie 

Lid pr-commissie 

 

Bezoek ook eens de vernieuwde website: www.cantiamo-austerlitz.nl 

Bassen en tenoren  

Bij veel koren is het lastig om voldoende lage stemmen in 
het koor te hebben. We kunnen gelukkig regelmatig nieuwe 
leden verwelkomen, maar soms gaan er ook weer mensen 
weg. Bassen en tenoren zijn nog steeds van harte welkom.  
Ons repertoire omvat een afwisseling van moderne muziek, 
zoals Billy Joel, Eric Clapton, maar ook filmmuziek uit de 
Godfather en klassieke stukken van bekende en minder 
bekende oude meesters.  

Kom rustig een keer luisteren en meezingen. Ervaar de 
energie die zingen geeft en wie weet wordt u aangestoken 
door het “zangvirus”. Wij repeteren iedere maandagavond 
(met uitzondering van de schoolvakanties) vanaf 20.00 uur 
in De Hoeksteen. 

 

Afbeeldingen: Cantiamo & Pixabay.com 

http://www.cantiamo-austerlitz.nl/
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 Dit artikel is geplaatst om jonge ondernemers met een 

connectie in Austerlitz te ondersteunen en te stimuleren! 

Foto’s: JosEva & Vormgeving: Maaike Phielix 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Het jaar 2020 wordt voor Stichting Dorpshuis Austerlitz (SDA) een zeer speciaal en belangrijk jaar. In het 

najaar wordt het nieuwe en verbouwde Dorpshuis in gebruik genomen. ’t Trefpunt is dan een onderdeel 

van de multifunctionele accommodatie (MFA) “Hart van Austerlitz”. U weet het vast allang, maar toch: 

een nieuwe school, peuterspeelzaal, 25 sociale huurwoningen en het Dorpshuis onder één dak. 

Na jaren van voorbereiding en overleg zijn in het jaar 2018 en 2019 vele belangrijke besluiten hiervoor 

genomen. De bouw kon door voorfinanciering van de Gemeente tijdig starten en voor de SDA kwamen 

de financiële condities op orde om aan dit project mee te doen. Dat was een belangrijk en heuglijk 

moment voor ons.  

De leden van de bestuursraad, de beheerders, onze adviseurs en het bestuur zijn samen trots op deze 

prestatie. Het is een prestatie geleverd door een vrijwilligersorganisatie, met vrijwilligers die het hebben 

gedurfd om aan dit project te beginnen en dat is al bijna weer 8 jaar geleden. Toen is Austerlitz Zorgt 

met de eerste plannen, dromen en gedachten hierover gekomen. Het bestuur van SDA dacht op dat 

moment na over renovatie van het Dorpshuis.  

Het bestuur, met toestemming en instemming van de bestuursraad, ging samen met “Austerlitz Zorgt” 

aan de slag. En eigenlijk wisten we toen niet waar we aan begonnen. 

Nu zijn we langzamerhand ervaringsdeskundigen op het gebied van het realiseren van een MFA met 

twee andere opdrachtgevers en met steun van de gemeente Zeist. We gingen over bergen, we 

sjouwden door dalen maar nu staat er “bijna” een prachtig gebouw, waar alle inwoners van Austerlitz  

de komende tientallen jaren volop gebruik van kunnen gaan maken. 

 

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagavond 

17 januari hebben we met elkaar teruggekeken op 

2019 met de bestuursraad, vrijwilligers, beheerders en 

het bestuur. Een gezellig begin van het zo belangrijke 

jaar 2020. Maar vooral hebben we, als bestuur, de 

plannen voor de toekomst en speciaal voor 2020 

gepresenteerd. Het zal nog een fikse klus worden om 

alles in het vernieuwde Dorpshuis op tijd klaar te 

krijgen voor het nieuwe seizoen. Wij mikken op dit 

moment op 1 oktober. De bouw verloopt gelukkig 

volgens schema.  

 

Het bestuur heeft aan Wim Oerlemans gevraagd 

om namens SDA de “projectleider” van de 

opening van het MFA te worden.  

Foto’s: Stichting Dorpshuis Austerlitz 
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Deze week gingen de dakpannen erop en is de 

gebouwschil bijna water dicht. Al met al een 

prachtig gezicht. En wij als SDA maken ons 

intussen druk over de keuken-inrichting en de 

bar, terwijl de interieurcommissie zich over tafels 

en stoelen, raamdecoratie en de kleur van de 

vloer buigt. 

 

Het besturen van een dorpshuis is een leuke, 

uitdagende klus. Dit bestuur zal eind 2020 de 

klus “het realiseren en medegebruik in het MFA” hebben geklaard. Dan staat er een nieuw dorpshuis, 

wat nieuwe uitdagingen en kansen zal gaan brengen. Wanneer u denkt: dat vind ik leuk, waardevol en 

zinvol om aan mee te gaan doen, laat het ons weten. Bel even met Lia van Dijk: 06 53836238. Dan gaan 

wij samen met u in gesprek. 

 

Heel dankbaar is het bestuur van het SDA, voor alle steun die wij in 2019 en daarvoor hebben gekregen 

vanuit vele hoeken. Alleen kunnen wij dit soort projecten niet dragen maar samen wel. Wij danken 

iedereen die ons tot nu toe heeft geholpen en de komende periode nog zal helpen. Een speciaal woord 

van dank aan Gerrit Jansen, die onze administratie verzorgt, en aan Jan Cremer, adviseur van het 

bestuur en tenslotte aan ons onovertroffen beheerdersteam. 

 

 

 

 

  

Een feestweek ter gelegenheid van de Opening Hart van Austerlitz? 
 

Zoals u net heeft kunnen lezen in de bijdrage van Lia van Dijk, voorzitter van het Dorpshuis, is mij 

gevraagd om projectleider te worden van de opening van het Hart van Austerlitz.  

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Dorpshuis heb ik naar aanleiding van dit verzoek gewezen 

op het grote belang van verenigingen voor een dorp. Samen met instanties als school, kerk en 

coöperatie Austerlitz Zorgt vormen zij de sociale ruggengraat van ons dorp. In Austerlitz vonden de 

verenigingen meer dan veertig jaar geleden onderdak in het Dorpshuis.  

Wat er nu met de nieuwe multifunctionele accommodatie tot stand komt, is verreweg één van de 

belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het dorp. Dat moet natuurlijk groots gevierd worden. 

De festiviteiten zullen een ideale gelegenheid voor de verenigingen en alle andere betrokken 

instanties kunnen vormen om zich te manifesteren en te laten zien wat ze voor het dorp en alle 

inwoners betekenen. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe leden of nieuwe leerlingen te werven. 

Het zou mooi zijn als we rondom de officiële opening van Hart van Austerlitz een feestweek kunnen 

organiseren. Waarschijnlijk zal dat in oktober/november zijn. Dat is geruime tijd later dan de 

oplevering van de MFA. De tussentijd zal nodig zijn om alles goed te laten reilen en zeilen. 

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst werd afgesproken dat de leden van de bestuursraad van het Dorpshuis 

speciaal over dit onderwerp bij elkaar komen en wel op: 19 februari om 19.30 uur! 
 

Maar goede en creatieve ideeën zijn er natuurlijk niet alleen bij de verengingen. Daarom hierbij de 

oproep aan iedereen: heeft u een idee dat kan bijdragen aan het slagen van de openingsweek? Meld 

het mij. Elk idee is welkom, niets is te gek, alles is mogelijk tot het tegendeel bewezen is! 

 

 Wim Oerlemans  

0343-491597 of wim.oerlemans@hccnet.nl 

 

Lia van Dijk – Voorzitter,  Joop den Engelsman – Secretaris,  Paul Oortwijn – Penningmeester,  

Eddie Breunesse - Bouwcoördinator  &  Robert Goes - VVE-coördinator  

 

mailto:wim.oerlemans@hccnet.nl
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Kunstwerk 
 

Het is alweer een jaar geleden dat alle inwoners van Austerlitz een uitnodiging in de bus vonden voor een 
brainstormavond over ‘een of ander kunstwerk’ voor het Hart van Austerlitz. Tijdens deze brainstormavond werden 
kant en klare ideeën over kunstwerken bewust vermeden. Daardoor leverde dit overleg een aantal duidelijke 
randvoorwaarden op, waarmee een kunstenaar aan de gang zou kunnen gaan zonder hem of haar bij voorbaat al 
vast te pinnen of in een keurslijf te dwingen. 
Het stuk met de randvoorwaarden vond bij de Gemeente veel instemming, vooral ook bij de Kunstadviescommissie 
Zeist (een onafhankelijke commissie), maar vervolgens ging het toch moeizaam. Erger nog, begin juli volgde de 
boodschap dat het project Hart van Austerlitz al zoveel geld kostte dat er echt geen geld voor een kunstwerk 
overbleef. Er moest daarom naar andere middelen worden gezocht. Er volgden weer enkele gesprekken. Deze 
mondden uit in een concreter idee, waarover de voorzitter van de Kunstadviescommissie Zeist in oktober een 
advies aan de Gemeente uitbracht. En zowaar, begin november kwam het bericht dat de Gemeente ergens anders 
‘een potje’ heeft gevonden en nu behoorlijk gaat bijdragen aan een kunstwerk. Wethouder Sander Jansen deed 
hier ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van Hart van Austerlitz mededeling van. 
De bedoeling is dat het dorp ook gaat bijdragen, hierover volgt later van onze kant meer nieuws. 
In het advies van de commissie werd ook de plek van het kunstwerk vastgelegd en het soort kunstwerk, te weten 
een kunstwerk van glas/kunststof/licht in ‘de punt’ van het gebouw: op, aan of achter de glazen voorgevel. Het is 
een pracht van een plek, heel goed zichtbaar voor iedereen die op het Dorpsplein staat. 
 
De Kunstadviescommissie raadde aan om een kleine klankbordgroep te formeren uit de inwoners van Austerlitz. 
Deze klankbordgroep is inmiddels samengesteld. Ze bestaat uit een inwoner aan het Dorpsplein, een ouder en een 
leerling van de school, iemand namens het Dorpshuis en Austerlitz’ Belang en Woongoed Zeist en Austerlitz Zorgt 
en de architect van het gebouw.  
De klankbordgroep zal binnenkort samen komen onder leiding van de voorzitter van de Kunstadviescommissie 
Zeist. Uit een lijst met kunstenaars die ervaring hebben met dit soort kunstwerken worden dan drie kunstenaars 
gekozen aan wie gevraagd zal worden een schetsontwerp te maken. Daarna volgt t.z.t. de definitieve keuze van de 
kunstenaar. Uiteraard wordt erop gemikt dat het kunstwerk klaar zal zijn bij de opening van het Hart van Austerlitz. 
 
 
Wim Oerlemans, voorzitter klankbordgroep Kunstwerk Hart van Austerlitz 
 

Tijdcapsule 

Maar voordat de vlag in top gehesen kon worden 

moest er eerst een tijdcapsule begraven worden. 

In deze capsule zitten brieven geschreven door  

de kinderen van de Pirapoleon waarin zij hun 

leven van nu beschrijven. Als de capsule ooit        

pge           opgraven wordt zullen het historische 

documenten     documenten zijn!  

                             Een bijzonder en feestelijk 

moment voo            moment voor alle aanwezigen! 

Hoogste Punt 

Op 26 november werd gevierd dat het hoogste 

punt bereikt was. Er was veel belangstelling voor 

deze mijlpaal. Sinterklaas kwam zelfs om dit 

heugelijke feit te vieren. Zijn twee Pieten kwamen 

van pas, want zeg nou zelf, wie kunnen er beter 

klimmen dan de Pieten van Sinterklaas? 

 

Foto’s: Hanneke Phielix & Jetty Vegter 
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Vliegende start voor deelauto in Austerlitz 

Sinds december 2019 staat er op het Dorpsplein een elektrische auto (Nissan Leaf), die door 

12 inwoners uit Austerlitz wordt gedeeld. De auto kan via een app gereserveerd en geopend worden. 

Daarnaast is er nog een tweede auto beschikbaar. In deze auto mogen ook honden worden vervoerd. 

Om mee te doen is een abonnement nodig. Dat is de eerste 3 maanden geheel gratis!  

Robert Schliessler, één van de deelnemers deelt graag zijn enthousiasme: "Voorheen hadden mijn 

vriendin Lotte en ik een wat oudere auto en een kleine privé leaseauto. Met de deelauto zijn we 

goedkoper uit en rijden we in een veel luxere auto. De auto kan 250 km op één batterijlading en dat is 

meestal ruim voldoende. Laden is inbegrepen, indien nodig kun je ook snelladen bij FastNed, dus ik 

maak me nooit zorgen of ik wel thuis kom."   

De tweede auto staat voorlopig aan de achterzijde van het huis van Robert, Oude Postweg 94. Ook 

staat er sinds kort een openbare laadpaal op het Dorpsplein. De paal heeft twee laadplekken, waarvan 

één voor de deelauto. De andere plek mag iedereen gebruiken. Voor de tweede deelauto in Austerlitz 

(zodat alle gebruikers nog meer flexibiliteit krijgen) wordt een extra laadpaal aangevraagd aan de Rutger 

Loenenweg (in de laatste nieuwbouw). Wil je ook meedoen, meer informatie of een proefrit maken?  

Kijk op https://samenslimrijden-zeist.nl/ en meld je aan. 

Repair Café voortaan op de tweede woensdag van de maand om 16.30 uur 

Het bezoek aan het Repair Café in Austerlitz is het laatste half jaar flink teruggelopen. Naar de redenen 

kunnen we alleen maar gissen. Is het tijdstip waarop we eerst zaten niet zo handig? Of zijn alle 

apparaten en kledingstukken in Austerlitz al gemaakt? Dat laatste geloven we niet. 

Daarom gaan we het komende half jaar naar een ander tijdstip: de tweede woensdag van de maand van 

16.30 uur tot 17.30 uur. Zo krijgen ook Austerlitzsers die naar de Ouderensoos gaan en mensen die op 

woensdagmiddag werken de gelegenheid om langs te komen. 

In een uur is er vaak geen tijd om een apparaat of een kledingstuk te repareren. Dan neemt één van de 

vrijwilligers het mee naar huis om het daar te repareren. Men kan het dan bij hem of haar ophalen als 

het klaar is, of bij het Repair Café van de volgende maand, als er geen haast is. 

Onze vrijwilligers bekijken graag of het te repareren valt. Zo proberen we de afvalberg te beperken. U 

betaalt alleen de kosten van onderdelen die mogelijk aangeschaft moeten worden. Daarnaast stellen we 

een kleine bijdrage en de kosten voor de drankjes voor onze vrijwilligers zeer op prijs.  

 

Woensdag 12 februari zijn we weer aanwezig in het 

Dorpshuis/Het Lokaal. Kom dus maar op met je 

kapotte apparaten en kledingstukken! 

 

Data Repair Café Austerlitz: 

12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli 

Foto’s: Austerlitz Duurzaam 

https://samenslimrijden-zeist.nl/
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Minder stoken door beter isoleren 

Door de zachte winter hoeven we minder te stoken. De hoeveelheid gas die je verbruikt voor het 

verwarmen van je huis kun je nog sterker verminderen door je huis goed te isoleren. Het volspuiten  

van je spouwmuren levert vaak een besparing op die je in enkele jaren terugverdient. Bovendien is het 

comfort en woongenot in een goed geïsoleerd huis veel groter. Ook het isoleren van de vloer, de zolder 

of het dak helpen om de gasrekening omlaag te brengen. Daarnaast kun je de thermostaat ook lager 

zetten als je toch niet thuis bent. Zo zijn er nog veel meer simpele dingen die we kunnen doen om 

energie te besparen.  

Mijn Groene Huis organiseert op woensdag 12 februari een bijeenkomst over 

isoleren in De Koppeling in Zeist.  

Meld je aan bij Mijn Groene Huis in Zeist voor de actie ‘Omlaag die 

energierekening’. Of bezoek het Energiecentrum op de Slotlaan 300.  

Tijdens de openingstijden kunnen deskundige vrijwilligers je vaak verder helpen.  

Kijk voor acties en openingstijden op www.mijngroenehuis.nu.  

Inzicht in uw elektriciteitsverbruik? 

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

ontvangt in elk geval eens per jaar een jaarnota. Ook kunt u zelf meer inzicht krijgen in uw 

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 metertjes lenen, die het verbruik van een 

apparaat bijhouden. Deze metertjes kunnen tussen de stekker en het stopcontact worden geplaatst.  

Ze zijn te leen en als u dat wenst, wordt u geholpen bij het meten. Belangstelling?  

Stuur een mail naar info@austerlitzduurzaam.nl. 

Steeds meer zonnepanelen in Austerlitz 

Als je om je heen kijkt, zie je op steeds meer daken in Austerlitz zonnepanelen liggen. Wie wil niet zijn 

eigen elektriciteit opwekken en de energie die je over hebt terug leveren aan je energiemaatschappij? 

Het is een investering van je huis, die je straks vrijwel zeker terugkrijgt, als je het wilt verkopen. De 

opbrengst is in de winter niet heel hoog, maar als de dagen langer worden, wordt de opbrengst snel 

hoger. Voorzitter van Austerlitz Duurzaam Ton Melgers: “Met mijn 12 panelen verwacht ik mijn eigen 

elektriciteitsverbruik ruim te kunnen dekken. Mijn spaargeld levert zo een mooi rendement op en ik doe 

iets goeds voor het milieu. Ik heb sinds eind september al zo’n 200 kg CO2 bespaard, lees ik op mijn 

app. De zon gaat voor niets op en kan veel energie opleveren. Laten we daar gebruik van maken.”  

 

Austerlitz Duurzaam heeft twee leveranciers en installateurs van zonnepanelen geselecteerd, met veel 

ervaring, die de panelen met deskundigheid plaatsen tegen een aantrekkelijke prijs. Dat zijn  

New Solar uit Woudenberg (www.newsolar.nl, 

tel. 088 639 765) en Ecolibrium Jazon uit 

Barneveld (https://ecolibrium-jazon.nl/,  

tel. 0342 765 000). Beide firma’s geven 3,5% 

korting op hun normale prijzen, waarvan 1,5% 

voor de klant en 2% naar Austerlitz Duurzaam 

gaat. Wij dekken daarmee de kosten van onze 

activiteiten. Het staat u uiteraard vrij om met een 

andere leverancier in zee te gaan.  

Heeft u vragen of opmerkingen over het Repair 

Café, de zonnepanelenactie of andere 

onderwerpen die met duurzaamheid te maken 

hebben? Stuur een bericht naar: 

info@austerlitzduurzaam.nl.   

Ton Melgers 

 

http://www.mijngroenehuis.nu/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.newsolar.nl/
https://ecolibrium-jazon.nl/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
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We zijn het nieuwe jaar goed begonnen op de Meisjesclub! Maar eerst nog even een terugblik naar 

2019. Want wat hebben we dat jaar goed afgesloten met onze tweede 

Kerst-doe-markt! Net als in 2018 heeft de Meisjesclub samen met 

‘Hoeksteen Anders’ in december een goed bezochte knutselmarkt 

georganiseerd in de kerk. Er is weer enthousiast geknutseld door 

zowel kinderen als volwassenen. Naast een aantal nieuwe 

knutsels was dit jaar ook de vertelling van het kerstverhaal 

nieuw. De kinderen vonden het prachtig! We zijn erg trots op 

deze tweede, geslaagde Kerst-doe-markt. Graag bedanken we 

via deze weg alle vrijwilligers nog eens hartelijk voor hun hulp! 

Ook Cees van Dijk, De Hoeksteen en Stichting Austerlitz Samen 

hebben weer een bijdrage geleverd. Allen hartelijk bedankt! 

 

En dan het nieuwe jaar. Na de vakantie hebben we weer drie nieuwe 

leden erbij. Hartelijk welkom meiden! We hebben alweer leuke 

knutsels gemaakt en er staan uiteraard nog veel meer ideeën op het 

programma. De komende tijd gaan wij ook weer aan de slag met de 

voorbereidingen van ons clubweekend. Dit zal plaatsvinden van  

26-28 juni 2020. Op vrijdag 26 juni vertrekken wij om 18.30 uur van 

het Dorpsplein. Wij rijden dan - zoals altijd - ons traditionele rondje 

door het dorp onder luid getoeter. We vinden het leuk als we 

uitgezwaaid worden! Ook gaan we aan slag met de organisatie 

rondom een activiteit voor ons jubileum, we bestaan dit jaar 60 jaar! 

 

Tot slot, 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 vrijblijvend kennis te komen maken op de 

Meisjesclub. Wij zitten elke maandagavond in de kelder van de kerk van 18.45 uur tot 19.45 uur.  

 

Voor leuke foto’s van de meisjesclubavonden of voor informatie over de Meisjesclub kunt u onze 

Facebookpagina (www.facebook.com/meisjesclubausterlitz) bezoeken. 

 

Tot ziens! Hartelijke groet, ook namens Bob Rueck en José van de Griek,  

medeorganisatoren van de Kerst-doe-markt. 

 

De leidsters van de Meisjesclub  

 

Carien Moeijens, Dewy van Eldijk 

en Heidi van de Kuil 

 Foto’s: Meisjesclub 

http://www.facebook.com/meisjesclubausterlitz
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Als iemand weet hoe het in Austerlitz gaat dan is 

het Marja Kuiper wel! Ze woont nu alweer ruim 33 

jaar in ons dorp, waarvan tien jaar samen met Jan 

Snijders. Dat wist ik niet, dus dat was al de eerste 

verrassing. Omdat Marja bij veel initiatieven in ons 

dorp betrokken is, vind ik het leuk om met haar in 

gesprek te gaan. Terwijl haar twee honden een 

rustig plekje zoeken, twee oude kippetjes door de 

tuin scharrelen en vogels af en aan vliegen, gaan 

we aan de slag. 

 

Marja kent veel kinderen en tieners in het dorp, 

omdat ze als Remedial Teacher leerlingen extra 

steun heeft gegeven. Ze heeft ook ongeveer tien 

jaar een duobaan gehad bij basisschool Pirapoleon. 

Haar laatste kleutergroep zit nu ongeveer in VWO-

3. Inmiddels zijn haar kinderen het huis uit, Marja 

heeft nu tijd om haar organisatietalent te volgen. U 

zult verbaasd zijn van alle initiatieven waarbij zij 

betrokken is. 

 

Marja is de eerste voorzitter geworden van de 

Vereniging Ouwekamp, ons eetcafé. In februari 

2018 is Jan Smelik - voor velen een bekende 

dorpsgenoot - met een groep vrijwilligers op pad 

gegaan om uit te zoeken of het haalbaar was om in 

Austerlitz een horecagelegenheid te behouden. 

Samen met alle vrijwilligers krijgen zij het voor 

elkaar dat het eetcafé eind juni van datzelfde jaar 

opengaat. Marja: “Ik nam deel aan deze initiatief-

groep. Bij Ouwekamp komen naast de groep 

marketing veel initiatieven van het personeel. En de 

vrijwilligers helpen mee om de plannen te 

realiseren. Juist het feit, dat vanuit de leden en 

vanuit het bestuur de initiatieven komen en die ook 

gerealiseerd kunnen worden, is zo prachtig. Weer 

een voorbeeld van burgerinitiatief.” 

 

Eind augustus 2018 was de officiële opening en nu 

is het eerste boekjaar achter de rug. Marja: “Ik vind 

het zo leuk, dat het een laagdrempelig en 

betaalbare optie is voor de Austerlitzsers en voor 

recreanten. Je kunt er lekker en eenvoudig eten 

voor een betaalbare prijs. Langzamerhand krijgt 

ons eetcafé een eigen sfeertje. En weet je? We 

staan zwart! Het eerste boekjaar is met succes 

afgesloten! Er komen nog leuke acties aan.” Marja 

is benieuwd naar fase drie. Dan is het nieuwe 

Dorpshuis open en komt de grote ruimte naast het 

eetcafé vrij. Jan Smelik is nu bezig om samen met 

anderen te onderzoeken, hoe fase drie voor 

Ouwekamp vorm kan krijgen. Opnieuw worden de 

taken in de werkgroepen verdeeld.  

De samenwerking is een bindende kracht. 

Inmiddels is er een nieuwe voorzitter gekozen en 

Marja blijft in het bestuur om in het dorp haar 

contacten te kunnen gebruiken voor de voortgang. 

 

Het boekenhuisje loopt als een trein. Het wordt er 

steeds mooier. In het oude Dorpshuis was al een 

boekenuitleen in de foyer. Op een gegeven moment 

werd dat zo onoverzichtelijk, dat Marja samen met 

Joke van Ooik alles heeft uitgezocht.  

De boekenkasten zijn door Austerlitz’ Belang ter 

beschikking gesteld, evenals het houten 

boekenhuisje dat tijdelijk dienstdoet voor de uitleen. 

Gusti Smulders heeft trouwens uren op het internet 

gezocht naar dit tuinhuisje.  

Jong en oud weet de weg te vinden. Je hoeft niets 

te registreren en je mag een boek of een puzzel net 

zo lang houden als je zelf wilt. Marja: “De aanvoer 

van nieuwe boeken is geweldig. Sommige mensen 

hebben zelfs hun lidmaatschap van de bibliotheek 

opgezegd, omdat hier in ons dorp voldoende keus 

en aanbod is. Dat geeft voldoening!” In het nieuwe 

Dorpshuis komen de boekenkasten weer in de 

foyer, zodat iedereen er goed bij kan. 

 

Marja is ook één van de leden van Stichting Lokaal 

Austerlitz. Hans Nijman – de huidige voorzitter – 

had een droom om historische vondsten zichtbaar 

te maken voor het dorp. Marja heeft tegen hem 

gezegd: “Als je dat verwezenlijken wilt, dan wil ik jou 

wel helpen.”  
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Toen ging het balletje rollen. “Bij de vrieskist in onze 

Buurtsuper Van Dijk (letterlijk) heb ik Bert van 

Ginkel gevraagd. Hans is naar Puck Steenhuizen 

gegaan.”  

Samen zijn ze aan de slag gegaan en als groep 

wisten ze binnen de kortste keren tweemaal een 

prijs binnen te slepen voor hun doelstelling. 

Landschap Erfgoed Utrecht en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds zijn hierbij betrokken geweest.  

Marja: “Het is ontzettend leuk om te doen. Je duikt 

echt in een onderwerp. Geschiedenis heeft me altijd 

geïnteresseerd. De lezingen, die we gehouden 

hebben, vind ik ook geweldig. Om te zien dat - als 

de welvaart toeneemt - de pijpenkopjes groter 

worden in de omgeving waar ze gevonden worden.” 

Ook deze Stichting Lokaal Austerlitz heeft veel 

toekomstplannen. En bij Marja borrelen nog allerlei 

ideeën.  

 

Marja is regelmatig in het Repair Café te vinden. Ze 

begint een beetje te glunderen. “Het is zo leuk om 

door een kleine handeling - zoals een nieuwe rits of 

een torntje dichtmaken - weer nieuw leven in een 

favoriet kledingstuk te blazen. Bovendien scheelt 

het een hoop afval voor het milieu. Eerlijk gezegd 

heeft het ook met zuinigheid te maken. We werken 

samen met een enthousiaste groep: vijf mannen en 

twee dames.”  

Marja helpt ook bij Austerlitz Klust, een onderdeel 

van Austerlitz Zorgt. Daar helpt ze rokken in te 

nemen, zoompjes weer dicht te maken en andere 

klussen te doen in ons dorp.  

Deze textiele vaardigheid komt ook van pas als 

Sinterklaas weer in ons land is. Marja mag zijn 

kleding en de kleding van de Pieten verzorgen, 

want zij zit in de Sinterklaaswerkgroep van 

Austerlitz’ Belang. Marja: “Dat is een grote eer, 

want Sinterklaas heeft een prachtig pak met een 

mooie witte albe. En sommige pakken van de 

Pieten zijn van historische waarde met satijnen 

bloesjes. Ik doe erg mijn best om Sinterklaas er 

opperbest uit te laten zien.” Nou, daar is ze in 

geslaagd!  

 

Binnenkort komt de Paashaas er weer aan. En u 

raadt het al! Marja zit in de Palmpasenwerkgroep 

van Austerlitz’ Belang en verstopt samen met een 

aantal kinderen de paaseieren op een mooi plekje, 

zodat de jongste kinderen deze kunnen opzoeken. 

Dit doet ze al zo lang ze in Austerlitz woont. Ze zorgt 

samen met de anderen uit de werkgroep voor de 

organisatie rond het evenement en regelt dat alle 

gevonden eitjes onder de kinderen verdeeld 

worden. Tenslotte wordt het bos opgeruimd, dat 

hoort er ook bij. 

Dit jaar gaat de Palmpasenwerkgroep voor het 

eerst samenwerken met Martin Boon, de dominee 

van De Hoeksteen. Marja: “Dat is toch ook een 

prachtig initiatief!” 

 

Op dinsdagochtend gaat Marja naar Yoga. Dat 

begint om half tien in het gedeelte naast het 

eetcafé. Verder mag Marja graag naar vogels 

kijken. Op dit moment heeft haar moeder extra 

aandacht nodig, dan schiet vogels kijken er wel bij 

in. “Ik heb een nieuwe kijker en vroeger was ik lid 

van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 

Deze bestaat trouwens dit jaar 100 jaar. En ik was 

lid van de Vogelwacht Driebergen-Doorn.” 

Tenslotte kookt en bakt Marja ook erg graag. Er 

wordt gefluisterd, dat zij de bandleden van Pyramid 

– de band waar haar zoon in drumt - verwent. 

Iedere keer als ze oefenen, is er in de pauze weer 

een andere lekkernij. 

 

We maken nog een foto in haar tuin en vol 

indrukken ga ik weer naar huis. “Nice to meet you!” 

zeggen de Engelsen. Dat was zeker zo!  

Bedankt Marja voor jouw tijd!  

Jetty Vegter 

Foto: Jetty Vegter 
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Voor de derde keer las ik, dat er hulp gezocht werd voor de redactie van “De Prikkel”.  
Ik heb toen Hanneke Phielix een mail gestuurd. Vrijwel direct kreeg ik een  
enthousiast antwoord terug. Onze kennismaking was eigenlijk de eerste redactie-  
vergadering. We hebben meteen een aantal afspraken gemaakt. Eén daarvan was  
een stukje schrijven over mijzelf. Wat kan ik over mijzelf vertellen?  
Mijn naam is Jetty Vegter. Sinds drie jaar woon ik samen met mijn man Hans met veel  
plezier aan de Weideweg. Hiervoor hebben wij vijfentwintig jaar in Amersfoort gewoond.  
We hebben één dochter, die met haar man en dochter in Leusden woont. Kleindochter is inmiddels 
bijna drie jaar. Regelmatig pas ik op.  
Mijn loopbaan in grote stappen: Ik kom uit het onderwijs. Acht jaar heb ik lesgegeven op een 
huishoudschool. Zo heette de VMBO toen nog, waar vooral meisjes naar toe gingen. Getrouwd en een 
dochter gekregen. Naar Leiderdorp en Nieuwkoop verhuisd. Toen dochter tien jaar was, hebben we als 
gezin vijf maanden in Detroit gewoond i.v.m. het werk van mijn man. Daarna ben ik onderwijskunde 
gaan studeren in Utrecht, waar ik mij gespecialiseerd heb in taalontwikkeling en dyslexie. Tien jaar 
lang heb ik schoolteams geholpen om vernieuwingen in te voeren. Dat deed ik vanuit het Nederlands 
Jeugdinstituut. Door rigoureuze bezuinigingen ben ik zzp’er geworden, maar na drie jaar vielen er 
opnieuw rake klappen in de nascholingsgelden. Daarna ben ik gevraagd om het pedagogisch beleid 
van het Kinderhospice Barneveld op te zetten. Dat heb ik drie jaar gedaan.  
Ik vind het geweldig om mij in te zetten voor “De Prikkel”. Voor alle Austerlitzsers is het een 
informatieblad, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op een gezellige manier te lezen zijn.  
Tijdens mijn werk heb ik heel wat foto’s gemaakt, maar ik heb ook lesmaterialen ontwikkeld. En ik merk 
dat beide ervaringen goed van pas komen.  
Ik ga samen met Hanneke mijn best doen om “Onze Prikkel” vorm te geven! 
 

Jetty Vegter 

Er is prettig nieuws te melden over het tijdelijke Boekenhuisje: 

➢ Er is verlichting;  

➢ Bij binnenkomst gaat de lamp vanzelf branden;  

➢ En er is verwarming!  
 

Al deze zaken zijn prettig voor de leners, voor de boeken en 

voor onszelf, als we nieuwe boeken aan de collectie toevoegen.  

De nieuwe verlichting is zo fijn, omdat het nu nog zulke donkere 

dagen zijn. En nu kunt u rustig met warmte en bij goed lamplicht 

boeken zoeken of puzzels uitkiezen.  

Wij krijgen steeds nieuwe boeken aangeboden. Prachtig, 

prachtig. Gelukkig maakt u dan eerst een afspraak om de 

boeken te komen brengen, want zomaar neerzetten is niet 

handig. De vloer trekt nogal vochtig op en ook de boeken vinden 

dat niet fijn. Een berichtje van tevoren vinden wij wel heel fijn, 

want dan kunnen we de boeken meteen een plek in één van de 

kasten geven.  

Komt u eens kijken hoe het geworden is? 

VEEL LEES- EN PUZZELPLEZIER! 

 Joke van Ooik tel. 0343 491183 

 

                       Marja Kuiper  tel.  0343 491893 

0    06 23162723 

                             

 

 

Let op: het mobiel telefoonnr. van Marja staat fout vermeld op het Boekenhuisje!!! 

Foto’s: Jetty Vegter 
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PRIKKEL 

Deadlines 2020 

Nr. 2 = 24 mei 

Nr. 3 = 4 oktober 

De verschijningsdatum is  

ongeveer twee weken later! 

                         Lieve kinderen van Austerlitz 

Ja, het Sinterklaasfeest is achter de rug en ik zit weer in mijn mooie huis 

in Spanje uit te rusten. Wat heb ik bij jullie daar in Austerlitz toch een 

leuke tijd gehad! Een echte intocht met een echte boot. Wel een kleine 

maar toch… En dan al die lieve mensen die ervoor hebben gezorgd dat ik 

een onvergetelijk feest in de kerk heb gehad. Grandioos! En om niet te 

vergeten het hijsen van de vlag bij het Dorpshuis in aanbouw! Gelukkig 

heeft niemand de Sint gevraagd om zelf de vlag uit te steken. Dat hebben 

de twee muzikale Pieten heel goed voor hem gedaan.  

Nou, ik weet niet of jullie het weten maar ik denk elke dag aan jullie, 

want ik heb jullie prachtige tekeningen op mijn kamer opgehangen!  

Dat ziet er heel leuk uit en is een mooie herinnering. 

Lieve kinderen, ik zie jullie weer terug in Austerlitz op zaterdag 

21 november hoogstwaarschijnlijk in het vernieuwde Dorpshuis!  

Die datum heeft Sint al in zijn agenda gezet.  

Tot ziens en ook de hartelijke  

groeten van de Pieten! 

                Sinterklaas 
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Foto’s: Jetty Vegter & Sinterklaas 
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Schoolfoto uit 1958/59 
 
Staand: NN, meester Slangen, Rob Mulder 
(voorovergebogen), Johan Vermeulen, NN,  
Jan Vlaanderen, Frans Velthuizen en 
meester Wallart. 
Zittend: Wim Brugman, Peter van 
Nieuwenhuizen, Hans Bekker, Jan van 
Mourik, Henny Drent en Hans van de Haar 
 
Meest links staande kan Alex van de 
Boogaart zijn…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frans Veltuizen 

mailto:info@spiegelschrift.nu
mailto:jutstra@gmail.com
mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
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Lijkt het je niet fantastisch om tijdens een wandeling in de natuur een ree te ontmoeten? Ga dan mee 

met een ervaren gids van Staatsbosbeheer in boswachterij Austerlitz en wie weet kom je er één tegen! 

Reeën maken ook verschillende geluiden zoals blaffen, fiepen, schreeuwen en klagen. 

Startpunt:  Beauforthuis Austerlitz     

Tijdstip: 07.00-09.00 uur  

Deelname:  € 7,50 / Kind t/m 12 jaar € 5,00 

Max. aantal deelnemers: 15    

Aanmelden is verplicht via Vroege-reeen-wandeling-austerlitz  

 

 

 

 

De gids van Staatsbosbeheer neemt je graag mee het bos in en vertelt je alles over vleermuizen.  

Dit zijn misschien een beetje enge, maar vooral hele interessante dieren! Hoe leven ze eigenlijk,  

wat eten ze en hoe werkt dat nou met die echolocatie? De kleinste vleermuis in Nederland is de 

dwergvleermuis. Hij past in een lucifersdoosje en weegt net zoveel als een suikerklontje! 

Startpunt: Beauforthuis Austerlitz      

Tijdstip:  20.30-22.30 uur  

Deelname: € 7,50 / Kind t/m 12 jaar € 5,00 

Max. aantal deelnemers: 25  

Aanmelden is verplicht via Vleermuizen-van-boswachterij-austerlitz  

 

 

 

 
Tijdens een historische wandeling in boswachterij Austerlitz vertelt een ervaren gids je alles over  

het ontstaan van Austerlitz en haar prachtige, bosrijke omgeving. Van de begintijd zijn nog vele  

tekens te zien in deze boswachterij. Tijdens de wandeling brengt u een bezoek aan het wel heel 

bijzondere bosbouwmuseum van Austerlitz! 

Startpunt: Beauforthuis Austerlitz    

Tijdstip:  14.00-16.00 uur  

Deelname: € 5,00 / Kind t/m 12 jaar € 2,50 

Max. aantal deelnemers: 25 

Aanmelden is verplicht via Historische-wandeling-boswachterij-austerlitz  

 

Vroege reeën wandeling 

Zaterdag 14 maart 

Vleermuizen kijken met hun oren! 

Vrijdag 17 april 

Een wandeling door het verleden 

Zondag 19 april 

Let op: 

➢ Minimumleeftijd is 8 jaar 

➢ De wandelingen zijn niet 

toegankelijk voor mindervaliden 

vanwege onverharde paden 

➢ Honden zijn niet toegestaan 

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/vroege-reeen-wandeling-austerlitz
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/vleermuizen-van-boswachterij-austerlitz
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/historische-wandeling-boswachterij-austerlitz
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Staatsbosbeheer nodigt je uit om te komen dauwtrappen in Boswachterij Austerlitz. Ervaren gidsen  

laten je tijdens de vroege wandeling genieten van de stilte en als het even mee zit, zie je bewoners  

van het bos die met name in de ochtend actief zijn. De wandeling duurt in totaal 3 uur. Halverwege  

is een uitgebreide rustpauze met warme drank en koek of een krentenbol.  

Dauwtrappen in inmiddels een traditie geworden, die in Austerlitz jaarlijks terugkeert. 

Startpunt: Parkeerplaats Franse Put (Woudenbergseweg)    

Tijdstip:  7.00-9.00 uur 

Deelname: € 5,00 / Kind t/m 12 jaar € 2,50 

Max. aantal deelnemers: 40      

Aanmelden is verplicht via Dauwtrappen-austerlitz  

 

 

 

   
Ben jij ook zo gefascineerd door roofvogels? Staatsbosbeheer organiseert een excursie in  

boswachterij Austerlitz. Een gids vertelt u alles over deze bijzondere vogels die in dit prachtige 

natuurgebied vertoeven. Misschien ziet u er wel één door de toppen van de bomen scheren! 

Startpunt: Beauforthuis Austerlitz 

Tijdstip:  14.00-16.00 uur 

Deelname: € 5,00 / Kind t/m 12 jaar € 2,50  

Max. aantal deelnemers: 25      

Aanmelden is verplicht via Roofvogels-van-boswachterij-austerlitz    

 

 

  
 

De reeën in Nederland staan aan het begin van de jaarlijkse bronsttijd, die duurt van eind juli  

tot half augustus. Tijdens deze bronstperiode neemt de voorzichtigheid en schuwheid van  

de reeën af. Dat is bij uitstek dé gelegenheid om deze dieren te observeren en te horen.  

Een ervaren gids neemt u mee naar plekjes waar de kans heel groot is dat u deze dieren ziet! 

Startpunt: Beauforthuis Austerlitz 

Tijdstip: Zondag 19 juli  19.30-21.30 uur  

 Vrijdag 24 juli 19.30-21.30 uur 

 Zondag 26 juli 07.00-09.00 uur  

Deelname: € 7,50 / Kind t/m 12 jaar € 5,00  

Max. aantal deelnemers per excursie: 15 

Aanmelden is verplicht via Bronst-ree-austerlitz  

 

 

 

 

 

 

  

Dauwtrappen in Austerlitz 

Donderdag 21 mei 

Op zoek naar roofvogels in Austerlitz 

Zondag 7 juni & Zondag 28 juni 

Hitsige reeën in Austerlitz 

Zondag 19 juli & Vrijdag 24 juli & Zondag 26 juli 

Bekijk / Reserveer bovenstaande en  

nog veel meer activiteiten via:  
 

www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten  

Of neem voor meer informatie over deze excursies  

contact op met onze boswachter: 

Corien Koreman  

c.koreman@staatsbosbeheer.nl 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/dauwtrappen-austerlitz
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/roofvogels-van-boswachterij-austerlitz
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/bronst-ree-austerlitz
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten
mailto:c.koreman@staatsbosbeheer.nl
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Bericht van de Paashaas 

Hallo kinderen en ouders in Austerlitz 
 

Ook dit jaar heb ik zin en tijd om naar Austerlitz te komen en dan ga ik weer heel veel eieren 

voor jullie verstoppen. Dat gaat gebeuren op 4 april 2020, dat had ik al beloofd! 

Vorig jaar was er een mooie verstopplek gevonden, dat lukt dit jaar vast wel weer.  

We verzamelen om 10.00 uur op het Dorpsplein en dan lopen we met z’n allen met mooi 

versierde Palmpaasstokken in optocht met muziek van Fanfarecorps Erica naar de verstopplek.  

Een week vóór de optocht op 29 maart om 15.30 uur kun je zelf een Palmpaasstok maken in  

De Hoeksteen. Kinderen tot twaalf jaar met (groot)ouders en verzorgers zijn hartelijk welkom  

bij Kom-in-de-kring! Met elkaar gaan we knutselen, zingen en luisteren naar een 

Bijbelverhaal. Het duurt ruim een uur. Voor limonade, koffie, thee en lekkers wordt gezorgd. 

Wil je erbij zijn? Je bent hartelijk welkom!  

Laat het wel even weten aan ds. Martin Boon (tel/app: 06-16279444; 

martindedominee@gmail.com). Het is heel fijn dat er nu samengewerkt wordt!  

 

 

Afbeeldingen: Pixabay.com & Kleurplatenwereld.nl 

Nog twee maanden wachten en dan 

is het weer zover. Heerlijk Palmpasen in 

Austerlitz. Tot dan!  

Veel groeten van de Paashaas 

 

Zondag 29 maart 15.30 uur De Hoeksteen: 

Palmpaasstok versieren 

Zaterdag 4 april 10.00 uur Dorpsplein: 

Vertrek Palmpasenoptocht met aansluitend 

eieren zoeken 

mailto:martindedominee@gmail.com
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Intocht Sinterklaas 

Het is alweer even geleden, maar wat hebben 

we een feestelijke intocht van Sinterklaas en 

zijn Pieten gehad. Leuk ook om door de 

nieuwe wijk te gaan met de optocht!  

In De Hoeksteen was het ook supergezellig, 

een mooie locatie om naar uit te wijken. 

 

Concertje in kerstsfeer bij de Mirtehof in Zeist 12 december  

Geen concert in Austerlitz maar in Zeist in de kapel van de Mirtehof. 

Leuk om toch een paar kerstnummers te kunnen spelen en het publiek 

kon meezingen met o.a. Stille Nacht. Dit concertje stond ook in het 

teken van het afscheid van Teus van de Brug. Ons oudste nog 

spelende lid van 87 was recentelijk gestopt. In 2018 werd hij nog 

gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap. Daar moest natuurlijk wel 

aandacht aan besteed worden. We speelden twee van zijn favoriete 

nummers: ‘Morgens um Sieben’ en ‘Prager Gassen’ en daar heeft 

hij van genoten.  

Na afloop van het concert was er nog een gezellige avond in 

het Dorpshuis-gedeelte van Ouwekamp georganiseerd. Teus 

werd flink in de bloemetjes gezet en een optreden van Wim 

Keja op gitaar en John Kosterman op accordeon maakte het 

feest compleet.  

 

Dubbelconcerten 

Ja, geen concertgelegenheid in Austerlitz dus…. Dan ga je zoeken 

naar alternatieven. Gelukkig vond EMM uit Leersum het een leuk idee 

om op 18 januari samen met ons hun 100-jarig jubileum af te trappen in 

De Binder te Leersum. Het is fijn om ergens naar toe te kunnen werken en dat af te sluiten met een 

concert. Gelukkig zaten er ook een aantal supporters uit Austerlitz in de zaal. 

Maar we hebben nog meer in het verschiet want op 28 maart hebben we een dubbelconcert met 

Harmonie Aurora uit Driebergen. Dit concert zal plaatsvinden in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat 

in Driebergen en is helaas niet gratis toegankelijk. Een toegangskaartje kost € 10,- maar dat is 

inclusief een consumptie in de pauze. Geen verloting deze keer, alleen een gezellige avond muziek.  

We hopen dat u als Erica-supporter naar ons concert komt. Heeft u vervoer nodig? Laat het ons 

weten, dan kunnen we misschien samen met Austerlitz Zorgt iets regelen. 

Erica krijgt 75 kaarten in de voorverkoop. Heeft u nu al belangstelling en wilt u zeker zijn van een 

kaart? Neem dan contact op met het secretariaat, dan wordt uw naam alvast geregistreerd.  

Foto’s: Jetty Vegter & Fanfarecorps Erica 
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Brel & Brass in de Oosterkerk te Zeist op 13 juni 

En dan hebben we nog iets groots in de planning, ditmaal in de Oosterkerk. Het eerste deel van het 

concert kunt u genieten van onze eigen stukken en begeleiden wij ook bastrombonist Jos Jansen bij 

een nummer. Na de pauze neemt Micheline Van Hautem de microfoon over en begeleiden wij haar 

bij nummers van Jacques Brel. U kunt deze avond luisteren naar o.a. ‘Bruxelles’, ‘Ne me quitte pas’ 

en ‘Amsterdam’. In totaal 13 nummer van Jacques Brel brengen wij ten gehore. Dit wordt echt een 

bijzonder concert. In de volgende Prikkel volgt meer informatie over dit concert, maar tussentijds zal 

ook een flyer door het dorp verspreid worden. Op onze website vindt u meer informatie over dit 

bijzondere concert! 

Verder nog in de planning 

Zaterdag 4 april: Palmpasenoptocht (zie blz. 31 voor meer informatie). 

Maandag 27 april: Aubade Koningsdag om 10.00 uur bij de Muziektent op het Dorpsplein. 

Donderdag 21 mei Dauwtrappen: dit is nog onder voorbehoud, alleen als er voldoende 

muzikanten zijn gaat dit door. Houd ons Ericaantje, de website en onze FB in de gaten! 

In de week van 24 t/m 30 mei is de Anjeractie: Ook dit jaar gaan wij voor dit goede doel 

collecteren, alleen is het dit jaar een beetje anders en is de gehele opbrengst, dus 100%, voor ons! 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat 80 jaar en de Anjeractie wordt inmiddels voor de 75e keer 

georganiseerd. Dat maakt het voor ons natuurlijk nog interessanter om langs de deuren te gaan. 

Leg uw muntgeld vast apart en steun zo Erica!  

Schoolmuziekproject i.s.m. Pirapoleon en Kunstenhuis 

Kinderen van de Pirapoleon uit groep 5/6 en 7/8 starten op 6 maart met een muziekproject, dat in 

samenwerking met Erica en het Kunstenhuis georganiseerd wordt. De kinderen krijgen les van 

docenten van het Kunstenhuis en mogen tot eind mei op een trompet, bugel, bariton of trombone 

oefenen. Een leuke manier om kennis te maken met een muziekinstrument en de ‘geheimtaal’ van 

het notenschrift. Op donderdag 28 mei wordt dit project feestelijk afgesloten met een concert bij de 

Pirapoleon, Erica is daar ook bij aanwezig.  

In de lagere groepen van de Pirapoleon zal in deze periode ook een keer een muziekinstrument in 

elkaar geknutseld gaan worden, zodat ook zij muziek kunnen maken bij deze afsluiting. 

Wij hebben er zin in, het is belangrijk dat kinderen in aanraking komen met muziek, op wat voor een 

manier dan ook. Wij hopen dat er een aantal leerlingen zijn waarbij het vonkje overspringt en die 

verder willen gaan met muziek maken. Wie weet levert het nog jeugdleden op, dat zou echt 

fantastisch zijn! 

Donateurs en informatievoorziening 

Als u donateur bent van Erica dan wordt uw bijdrage of via een automatische incasso afgeschreven. 

U kunt het ook zelf overmaken of het wordt bij u opgehaald. Van niet iedereen hebben wij een 

e-mailadres waardoor de informatievoorziening misschien wat achter blijft. Graag willen wij aan 

iedereen die een e-mailadres heeft vragen of wij dat mogen registreren. Dan krijgt u een aantal keer 

per jaar een bericht met informatie over onze activiteiten. We hebben geconstateerd dat onze flyer 

‘het Ericaantje’ niet iedereen bereikt vanwege de ‘NEE-NEE’ of ‘JA-NEE’ stickers en dat vinden wij 

jammer. Later dit jaar ontvangen alle donateurs hierover nog bericht, maar u kunt nu al uw 

mailadres doorgeven aan het secretariaat. 

 

 

 

  

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten! 

                                           Antje en Hanneke 

Secretariaat:  
Hanneke Phielix 
Oude Postweg 213 
3711 AG Austerlitz 
tel. 06-18952702 
mailnaar@fanfarecorpserica.nl  
www.fanfarecorpserica.nl 
 

De Mirtehof te Zeist 

mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
http://www.fanfarecorpserica.nl/
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Op 7 november van het afgelopen jaar werd in het bijzijn van een 30-tal genodigden het vernieuwde 

fietspad langs de Traayweg officieel geopend. Deze door de gemeente Zeist goed georganiseerde 

bescheiden feestelijke bijeenkomst werd o.a. bijgewoond door Arne Schaddelee - Gedeputeerde 

van de provincie Utrecht, Gerrit Boonzaaijer - Wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Anita Vlam - Wethouder van de gemeente Woudenberg, Wouter Catsburg - Wethouder van de 

gemeente Zeist, een aantal inwoners van Austerlitz, de directie van Strukton en natuurlijk een aantal 

werknemers die de verbreding van het mooie fietspad hebben uitgevoerd. Velen van ons hebben  

er met ontzag naar gekeken. 

 

In zijn openingswoord gaf Wouter Catsburg aan dat hij blij was dat de plannen, die volgens hem in 

2011 waren gemaakt, nu al waren uitgevoerd. Uiteraard werd hij in het dankwoord gecorrigeerd. 

Austerlitz’ Belang heeft de verbreding van het fietspad al vóór het jaar 2000 in gang proberen te 

zetten. Veel (oud-)bestuursleden van Austerlitz’ Belang hebben er nu en in het verleden veel tijd aan 

besteed. Omdat er echter drie Gemeentes en de Provincie bij betrokken waren, bleek snel handelen 

niet mogelijk te zijn. 

 

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Als het een en ander eerder was uitgevoerd was het fietspad 

waarschijnlijk niet zo mooi en efficiënt geweest. Het is een innovatief fietspad. Omdat het een dikke 

laag beton is met breuklijnen zullen boomwortels geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van 

het fietspad. Natuurlijk is het fietspad nog niet helemaal klaar, de proefbelijning is al aangebracht en 

als dat goed uitpakt wordt de totale belijning voor 1 maart van dit jaar uitgevoerd.  

 

De verbreding van het fietspad bij de twee tunnels onder de A12 en het spoor is vertraagd door de 

Vuelta die in augustus zal plaatsvinden. De werkzaamheden zullen in september worden uitgevoerd. 

In beide tunnels komt ook verlichting.  

Voor het autoverkeer komen er stoplichten en ook aan de paarden is gedacht. De wachtplateaus 

voor de paarden zijn al aangebracht en zij zullen met een ingenieus systeem door middel van 

stoplichten gevaarloos gebruik kunnen maken van de autorijbaan.  

De glasparels zorgen ervoor dat er geen verlichting nodig is, de toekomst zal uitwijzen of dat 

inderdaad voldoende is met name voor de veiligheid. De juiste breedte van het fietspad is eindelijk 

gevonden. Dat was en is de wens van vooral Austerlitz en Driebergen. Wat duidelijk is geworden 

met dit project is, dat druk uitoefenen op plaatselijke politici en mensen die er mee te maken hebben 

echt nut heeft. 

 

Hopelijk is voor Austerlitz dit het vervolg van een mooie toekomst voor 2020 en de jaren daarna. 

Zowel voor Austerlitz’ Belang, Austerlitz Zorgt, Nu voor Straks, Lokaal Austerlitz, Ouwekamp, 

SV Austerlitz de nieuwe bewoners, onze middenstand, de ZZP’ers en alle andere verbindende 

bewegingen die samen komen in “het Hart van Austerlitz”.  

 

Laat het nieuwe fietspad langs de Traayweg een symbolisch voorbeeld zijn voor het doel wat een 

ieder wil bereiken. Soms kaarsrecht met een strakke afbakening, soms met korte onderbrekingen, 

soms iets harder trappen, soms wat inhouden, soms voorrang geven of juist niet, soms met een 

kronkel of een scherpe bocht. Kortom de juiste weg bewandelen (met de fiets mag ook). 

 

Wat opvallend is, is dat de nieuwe bewoners nu al trots zijn op Austerlitz met zoveel moois wat er 

hier allemaal gebeurt. Zeker weten dat ook zij in de toekomst hun steentje gaan bijdragen. 

 

Eindelijk de juiste breedte van de weg gevonden! 
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Op de foto ziet u de Gedeputeerde van de Provincie, de Wethouders van de 3 betrokken Gemeentes  

en wat opvalt ….. niemand van Austerlitz of toch wel? De Gedeputeerde zit op de fiets van een inwoner 

van Austerlitz. Een bescheiden rol, maar toch….. een dragende rol, hoe belangrijk kan dat zijn!    

 

Ontwerp(en) met sculpturen 

www.kolthoftuinen.nl 

info@kolthoftuinen.nl 

telefoon 0343 756600 

mobiel 06 54392288 

Gerard Marlet 

Foto: Gerard Marlet 

http://www.kolthoftuinen.nl/
mailto:info@kolthoftuinen.nl
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In december heeft de verkeerscommissie een enquête over o.a. de door Provincie en Gemeente 

voorgenomen afsluiting van de splitsing Oude Postweg-Woudenbergseweg gehouden. Daarvoor zijn 

huis-aan-huis formulieren verspreid. 

De aanleiding van dit voornemen is de komst van de rotonde in plaats van een kruising op de 

Austerlitzseweg-Woudenbergseweg. Deze rotonde wordt onder meer gefinancierd uit veiligheidsbudget 

van de Provincie. Zij vonden het ongewenst om de in hun ogen gevaarlijke kruising van Oude Postweg 

met Woudenbergseweg te laten bestaan. 

In de enquête hebben wij gepeild hoe het dorp over de voorgenomen afsluiting dacht. In dit artikel geven 

wij graag een samenvatting van de uitslag. In de aankomende algemene leden vergadering van 

Austerlitz’ Belang is ook tijd ingeruimd voor toelichting en discussie. 

Op de enquête hebben we van 134 huishoudens een reactie ontvangen.  

De uitslagen van de twee belangrijkste vragen waren: 

 Ja (Voor) Nee (Tegen) Geen Mening 

Bent U voor afsluiting Oude Postweg-Woudenbergseweg 22 91 21 

Ervaart U de splitsing als gevaarlijk 50 71 13 

 

Het is duidelijk dat een zeer grote meerderheid van de respondenten tegen de voorgenomen afsluiting 

is. Wij zullen dit zeker met de Provincie en de Gemeente opnemen en duidelijk maken dat men in 

overwegende mate dit niet wil. Tevens blijkt dat een meerderheid de splitsing niet als echt gevaarlijk 

ervaart. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het niet veiliger kan.  

De belangrijkste (meest genoemde) motivaties tegen de afsluiting waren: 

1. Het dorp heeft na afsluiting maar twee ontsluitingswegen. Dit is voor velen onwenselijk en vooral 

gevaarlijk in geval van calamiteiten.  

2. Het is het verplaatsen van het probleem. Het wordt er in zijn totaliteit niet veiliger op. 

3. Extra verkeersdruk in het dorp en Austerlitzseweg, zeker ook in verband met verkeer voor de 

recreatieweg. 

4. Het veroorzaakt meer uitstoot. 

5. Vuilnisophaal en koeriers etc. moeten omdraaien op dat deel van de Oude Postweg. 

De drie meest genoemde, en door ons als haalbaar beschouwde, alternatieven die de Provincie en 

Gemeente zouden kunnen doen om de splitsing veiliger te maken zijn: 

1. Maak uitvoeg/opstel stroken voor het afslaande verkeer op de Woudenbergseweg. 

2. Verlaag de snelheid op de Woudenbergseweg op dat deel naar 60 km (eventueel ondersteund 

met drempel).  

3. Verhoog de zichtbaarheid van de kruising (met name in het donker). 

Uit de enquête is ook gebleken dat de snelheden op het deel van de Oude Postweg door het dorp en 

Austerlitzseweg als veel te hoog wordt ervaren. Wij gaan hiermee aan de slag en komen daar later op terug. 

Tot zover deze samenvatting. Zoals gezegd zullen we een en ander graag toelichten in de jaarvergadering  

op 4 maart a.s.  

Bij dringende vragen die niet kunnen wachten kunt u zich wenden tot een van de onderstaande leden  

van de Verkeerscommissie: Charles Laurey, Edwin Bokhorst, Klaas Eleveld, Martijn Hartman-Maatman  

en Tjeerd Westerterp. Dit kan via info@austerlitzbelang.nl. 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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Stichting Lokaal Austerlitz gaat ook in 2020 verder met gegevens vanuit het verleden opsporen, 

bewaren, tonen en bekend maken. Soms gaan dingen eerst in een archief, om het voorwerp in later 

stadium toegankelijk te maken voor een ieder. Daarnaast zijn we druk bezig met activiteiten te 

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

Merkte Austerlitz iets van  

deze gebeurtenissen?  

 

U komt dit en nog meer te weten als u op 

woensdag 13 mei a.s. om 20.00 uur in  

Het Lokaal komt (Oude Postweg 137).  

Stichting Lokaal Austerlitz organiseert dan  

een avond, waarin Ronald Polak vertelt over 

de ontwapening en terugtocht van het Duitse 

leger, onder de titel “Afgemarcheerd”.  

Belangstelling? Schrijf de datum alvast in uw 

agenda, u krijgt nog een uitnodiging. 

 

 

 

 

“Eind april 1945 bereiken de geallieerden de lijn Nijkerk-Barneveld-Ede. Dan stagneert hun 

opmars. Twee weken lang is een strook ten oosten van het Valleikanaal betwist niemandsland. 

Daarachter hebben zich 30.000 Duitsers ingegraven in de ‘Pantherstellung’. In Festung Holland 

bevinden zich 12.000 Duitse soldaten. Zij worden o.a. ontwapend in Leusden.  

Daarna marcheren zij via de Afsluitdijk naar Noord-Duitsland, een tocht van ruim 400 km.”  

 

Foto: Jetty Vegter & Afbeelding: Stichting Lokaal Austerlitz 
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In het kader van 75 jaar bevrijding zijn de leerlingen van groep 7 en 8 van de Pirapoleon bezig met een 

project over hoe het onderwijs in en na de oorlog was in Austerlitz. Zij gaan dat vergelijken met hoe het 

onderwijs nu in vrijheid is. In tweetallen gaan de leerlingen dorpsgenoten interviewen. Van de verslagen 

maken zij een mooi werkstuk. Later dit jaar zult u van de resultaten op de hoogte gebracht worden.  

Nog even geduld hebben dus. 

 

 

Open monumentendag zal dit jaar op zaterdag 12 en zondag 

13 september plaatsvinden. Zoals altijd heeft zo’n dag een 

centraal thema. Voor dit jaar is dat “Leermonument”.  

U zult tijdig op de hoogte worden gebracht over wat er in 

Austerlitz voor leuks en interessants te doen is op die dag. 

 

Lezing over “piep” vondsten 

Ook voor het najaar staat een lezing op de planning. Michel Hendriksen zal, ook in het kader van 75 jaar 

bevrijding vertellen over de “piep” vondsten (vondsten met behulp van een metaaldetector), die hij bij de 

opgravingen heeft gedaan en die betrekking hebben op WO II.  

Van deze lezing is de datum nog niet bekend, u leest het in de volgende Prikkel. 

Heeft u nog gegevens, berichten of andere interessante zaken over Austerlitz in de tijd van de oorlog? 

Wij houden ons aanbevolen om het te scannen of te fotograferen voor het archief. 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hans Nijman  0343-493106 

Bert van Ginkel  0343-491808 

Puck Steenhuizen  0343-491809 

Marja Kuiper  0343-491893 

 

Logo’s: www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid & www.openmonumentendag.nl/  

http://www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid
http://www.openmonumentendag.nl/
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Dames 18+ 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de SV Austerlitz een Damesvoetbal team rijker. 
Het Dames 18+ team speelt in een competitie 7:7 en speelt/traint op de vrijdagavond van  
20.00 tot 21.00 uur. De wedstrijden bestaan uit thuis- en uitwedstrijden. 
De trainingen vinden plaats op ons Sportpark aan de Oude Postweg.  

 

Het damesteam wil nog wel wat nieuwe leden verwelkomen!  
Dus heb je interesse, neem dan contact op met: 

Linda Vis       06-57930227 
Esther Snijders  06-30173830 

 

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met trainingen voor mini’s in de leeftijd categorie van 5 t/m 7 jaar. 

We zijn gestart met 8 kinderen en inmiddels hebben we 20 kinderen op de trainingen. Naast de trainingen 

willen we in de toekomst ook in competitievorm gaan voetballen. Daarom willen we in elke leeftijd categorie 

van 5 t/m 7 jaar kinderen verwelkomen. 

Kom met uw kind eens langs op de woensdagmiddag. De training begint om 15.00 uur. 

Locatie: Oude Postweg 31, 3711 AC Austerlitz. 

 

 
Contactpersoon: 

Puck Steenhuizen 

Tel. 0343-491809  

       06-20845561 

 

De Mini’s 

Foto’s: SV Austerlitz & Afbeelding: Kleurplaten.nl 
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Op 3 januari jongstleden zijn we aan de  

2e seizoenhelft Klaverjassen begonnen. 

Op elke donderdagavond wordt er vanaf 20.00 uur een 

lekker potje klaverjas gespeeld. We kunnen nog wel enkele 

leden gebruiken, dus kom op de donderdagavond eens langs 

en kom de sfeer proeven op onze locatie in het clubhuis van 

SV Austerlitz, Oude Postweg 31, 3711 AC Austerlitz. 

Of bel Puck Steenhuizen: 0343-491809 of 06-20845561. 

 

SV Austerlitz 

sectie Klaverjas 

 

Voor het Ronald McDonald Huis 
Al jaren wordt er op initiatief van Greet Bakkenes o.a. gebridged en geklaverjast ten 
behoeve van het Ronald McDonald Huis.  
 
Op vrijdag 13 maart a.s. wordt er m.m.v. de SV Austerlitz, sectie Klaverjas en Stichting 
Dorpshuis ’t Trefpunt een klaverjasavond georganiseerd, waarvan de opbrengst in zijn 
geheel naar het Ronald McDonald Huis zal gaan. 
De opbrengst zal bestaan uit het inschrijfgeld (€ 3,50) en verloting (€ 0,50 per lootje).  
De prijzen voor de verloting worden door sponsoren, zowel binnen als buiten het dorp, 
beschikbaar gesteld. 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Aanwezig:  19.30 uur 
Locatie:  Het Lokaal (Oude Postweg 137, 3711 AE Austerlitz) 
 

Kom  

13 maart 

Klaverjassen 

Het Ronald McDonald Kinderfonds is een Nederlandse stichting die 
zieke en gehandicapte kinderen en hun familie probeert te steunen.  
De stichting is een onderdeel van de internationale organisatie 
Ronald McDonald House Charities.  

 

Foto’s: Jetty Vegter & Afbeelding: Pixabay.com 
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Het Gilde Zeist heeft ook dit jaar weer voor een aantrekkelijk programma gezorgd. Dit keer op de zondag 

om de inwoners, die nog werken, ook te kunnen bedienen. De activiteiten staan onder leiding van twee 

ervaren Gildegidsen. Er wordt nog wel eens gevraagd of de fietstochten niet te lang en te vermoeiend 

zijn. Dit is volgens Hans van den Breul echt te overzien, omdat er veel rust/kijkmomenten zijn ingelast, 

zoals bij de 'natuurfietstocht Bossen in beweging’. Voor een ieder te doen met een redelijke conditie.  

De tweede Gildegids Gerard Versteeg wijst de deelnemers o.a. op de allereerste activiteiten bij de 

aanleg van de Pyramide in oktober 1804. De 18.000 soldaten waren door generaal Marmont via 

intensieve trainingen in een goede conditie gebracht en konden met de aanleg van de Pyramide deze 

conditie op peil houden. Belangstellenden zitten goed bij het onderdeel 'Op de fiets door de Franse tijd'. 

Nieuw is dat we Landgoed Bornia-Heidestein in september eens bezoeken met bloeiende hei. Heel 

bijzonder. Dan staan aan het einde van het jaar vervolgens ook de bekende winterwandelingen weer op 

het programma. Lekker vroeg uit de veren, wandelschoenen aan en het bos in. Opnieuw niet te 

vermoeiend omdat ook hier en daar een vertelmoment is ingelast. 

Zondag 17 mei Fietstocht Bossen in beweging, start om 14.00 uur op het Dorpsplein 

Zondag 9 augustus Op de fiets door de Franse tijd, start eveneens om 14.00 uur. 

Zondag 20 september Najaarswandeling door Landgoed Bornia – Heidestein om 14.00 uur. 

Winterwandelingen  Op zondag 6 december, 3 januari, 7 februari en 14 maart.  

Deze starten echter vanaf het Dorpsplein om 10.00 uur.   

Om mee te kunnen doen met bovenstaande activiteiten betaalt u € 2,50 aan de gids. 

Hans en Gerard willen dit jaar proberen om op 26 of 27 september een paddenstoelentocht te 

organiseren. We starten dan met een diapresentatie van verschillende soorten paddenstoelen.  

Daarna op de fiets het bos in om de 'echte' te kunnen zien. Totale duur van deze Gildeactiviteit is twee 

uur. Omdat het doorgaan nog niet zeker is, wordt er op de site van Austerlitz’ Belang en de Nieuwsbode 

tegen deze tijd meer informatie verstrekt over tijd en plaats. 

 

 

 

Gilde Zeist –Programma 2020 

Gerard Versteeg  en 

Hans van den Breul 

Foto’s: Gilde Zeist 
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In de vorige Prikkel heeft u kunnen lezen over de zoektocht nieuwe invulling voor Het Lokaal.  

In dit artikel wat meer over de achtergrond van deze gedachte. Het Lokaal begon met het 

alcoholprobleem. Heden ten dage is het tegengaan van drankgebruik met de ‘Dry January’  

weer actueel. Een eeuw geleden ging het vooral om armoede en de blauwe knoop, nu gaat  

het om de gezondheid van de welgestelden.  

Het verenigingslokaal aan het Dorpsplein in Austerlitz staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst, 

maar is volgens de Stichting Lokaal Austerlitz één van de gebouwen die juist tot onroerend erfgoed van 

Austerlitz gerekend moet worden. Misschien voldoet het niet aan de architectonische criteria die de 

gemeente Zeist hanteert voor gemeentelijke monumenten, maar daar blinken de wel benoemde 

gemeentelijke monumenten in Austerlitz ook niet in uit. Het gaat de Stichting vooral om de markante 

geschiedenis die het gebouw met zich meedraagt. De Werkgroep het Nieuwe Lokaal onderzoekt een 

nieuwe invulling van het markante gebouw. Uitgangspunt is een sociaal culturele functie, een stichting  

of voorziening aanvullend op de andere functies rond het plein. De sleutel hiertoe is samenwerking.  

 

Het verenigingsgebouw aan de Oude Postweg 137 werd in 1888 door Joachim F. de Beaufort aan de 

bevolking van Austerlitz geschonken. In de statuten van de ‘Vereeniging ter Bevordering van 

Zondagsheiliging door Bestrijding van Drankgebruik’ - welke is opgericht op 14 augustus 1887 - is te 

lezen hoe het drankgebruik bestreden moet worden. Het komt erop neer dat jongens vanaf 15 jaar zich 

konden aansluiten bij de kerkelijke gemeenschap van het Lokaal. Als lid moest je het laten om sterke 

drank te gebruiken op zon- en feestdagen in de herberg of buiten. Het in 1931 opgestelde reglement 

voor het gebruik van het Lokaal gaat ook uit van bestrijding van drankgebruik*. De vereniging had 

aanvankelijk een Protestants-Christelijk karakter, maar kreeg op het einde van de 19e eeuw een meer 

sociaaldemocratische inslag (socialisme). 

 

 

* Bron: familiearchief De Beaufort 

 

Foto het Lokaal rond 1888 

 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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Het is niet iedereen bekend; maar in de 19e eeuw was er heel veel armoede in het dorp onder andere 

door de nasleep van het vertrek van het Frans-Bataafse kamp. Het kampement werd in de winter van 

1804-1805 opgebroken. Wat achterbleef waren enkele marketenters, veel zieken, weinig tot geen 

kaarslicht, kachels en bovendien grote schulden van inkwartiering. In een brief van pachter Jan Mulder 

aan de Gedeputeerden van Utrecht werd het gebruik van jenever aangehaald. Er ontstond een 

smokkelhandel van sterke drank voor een grote regio. In het boek van Rutger Loenen ‘De Pyramide van 

Austerlitz’ leest u alles over deze ontstaansgeschiedenis van ons dorp Austerlitz.  

 

Met de vereniging tegen 

het drankgebruik ontstond 

ook ruimte voor andere 

verenigingen. Het Lokaal 

heeft voor de bewoners 

van Austerlitz een grote 

rol gespeeld voor het 

verenigingsleven, 

bruiloften, partijen en 

gezondheidzorg. Een 

bekende vereniging is 

Fanfarecorps Erica, 

opgericht in 1906. In  

1939 is het gebouw 

vergroot en in 1950 nog 

voorzien van een 

vergaderlokaal.  

 

Op 15 december 1973 werden de activiteiten van het Lokaal verplaatst naar het nieuwe Dorpshuis aan 

de Schooldwarsweg. Met elkaar zullen er tot 1973 ongeveer 20 verenigingen gebruik hebben gemaakt 

van het Verenigingslokaal. De gemeente Zeist is tijdelijk eigenaar geweest tot 27 januari 1975 waarna 

het in bezit kwam van de Rooms-Katholieke Kerk.  

 

De maatschappelijke culturele betekenis van het verenigingslokaal is groot. Bovendien is het gebouw 

een geschenk van de familie De Beaufort aan het dorp in een zware periode. Het Lokaal verdient 

daarom de behandeling dat bij deze geschiedenis en dit geschenk hoort. Daarnaast rust op het gebouw 

een, bij (ver)koopacte vastgelegde, bijzondere verplichting over het voortgezet maatschappelijk gebruik. 

De Stichting Lokaal Austerlitz is dan ook van mening dat het Verenigingsgebouw voor Austerlitz moet 

worden behouden en tot gemeentelijk monument moet worden verklaard. Dit gebouw heeft in Austerlitz 

de start gegeven voor het culturele leven, voor de maatschappelijke opbloei, voor de gezondheidzorg, 

voor het oprichten van verenigingen en het bieden van ontspanning. 

 

 

  

Vereniging Bestrijding Drankgebruik 

 

Remco Jutstra Misschien is dit artikel voor u reden om de Stichting te helpen 

met het behoud van het Lokaal en ons te steunen voor de 

zoektocht naar een nieuwe passende invulling. Door de 

vragenlijst in te vullen kunt u ook aangeven dat u ook van 

mening bent dat de culturele betekenis van het Lokaal niet 

verloren mag gaan. Naast een digitale vragenlijst welke is te 

vinden op de Facebookpagina van het Nieuwe Lokaal, kunt u 

ook uw ideeën kwijt in een doos in het Lokaal zelf.  

Heb je geen Facebook, stuur dan een mail naar 

hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com of haal een vragenlijst 

op bij Bert van Ginkel aan de Weideweg 5. 

 

mailto:hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com
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Foto’s: Elisa Dupree & Vormgeving: Maaike Phielix 
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Wanneer Activiteit Locatie Georganiseerd door 

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

12-feb Repair Café Het Lokaal 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

19-feb Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

19-feb Brainstorm Feestweek Hart van Austerlitz Het Lokaal 20.00 uur Wim Oerlemans/SDA 

4-mrt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

4-mrt Algemene Leden Vergadering AB Het Lokaal 20.00 uur Ver. Austerlitz' Belang 

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

11-mrt Repair Café Het Lokaal 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

13-mrt Klaverjassen voor Ronald McDonaldhuis Het Lokaal 20.00 uur SDA/SVA-sectie Klaverjas 

18-mrt Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

18-mrt Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

28-mrt Dubbelconcert Erica & Aurora Aurora Driebergen 20.00 uur Erica & Aurora 

29-mrt Palmpaasstok versieren (Kom-in-de-Kring) De Hoeksteen 15.30 uur Protestantse Gemeente 

1-apr Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

1-apr Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

4-apr Palmpasenoptocht & Eierzoekfestijn Vertrek Dorpsplein 10.00 uur Werkgroep Palmpasen AB 

4-apr Passie Concert Cantiamo Maartenskerk Doorn 20.00 uur Cantiamo 

8-apr Paasviering Ouderen De Hoeksteen (tijd volgt nog) Protestantse Gemeente 

8-apr Repair Café Het Lokaal 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

8-apr Algemene Leden Vergadering Ouwekamp Ouwekamp/grote zaal 20.30 uur Ouwekamp, ons eetcafé 

15-apr Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

15-apr Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

15-apr Alg. Leden Vergadering Austerlitz Zorgt Het Lokaal 20.00 uur Austerlitz Zorgt 

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

27-apr Koningsdag aubade Dorpsplein/Muziektent 10.00 uur Austerlitz' Belang & Erica 

29-apr Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

29-apr Austerlitz Eet Dorpshuis/Ouwekamp 17.30 uur Austerlitz Zorgt 

13-mei Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

13-mei Repair Café Het Lokaal 16.30 uur Austerlitz Duurzaam 

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

13-mei Lezing 'Afgemarcheerd' Het Lokaal 20.00 uur Lokaal Austerlitz 

17-mei Fietstocht Bossen in Beweging Vertrek Dorpsplein 14.00 uur  Gilde Zeist 

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

21-mei Dauwtrappen met Erica (onder voorbehoud) Vertrek Dorpsplein 7.00 uur Fanfarecorps Erica 

24-mei Deadline Prikkel 2020-2 de.prikkel@austerlitzbelang.nl Redactie De Prikkel 

25/28-mei Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds Hele dorp Fanfarecorps Erica 

27-mei Ouderensoos De Hoeksteen 14.30 uur Protestantse Gemeente 

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

28-mei Afsluiting van het Muziekproject Pirapoleon Pirapoleon v.a. 18.30 uur Pirapoleon/Kunstenhuis/Erica 

Zie voor excursies van Staatbosbeheer pagina 28 en 29 of Podium Beauforthuis 

Openingstijden 't Boekenhuisje: maandag t/m vrijdag ± 9.30 - 18.00 uur 

 

 

 

  

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

Voorzitter a.i. – 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  

Jan Pereboom 

De Beaufortweg 11, 3711 BW  

John van Ravenswaaij 

Oude Postweg 232, 3711AP 

 

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: 24 mei 2020 

verschijningsdatum rond 6 juni 

 

 

 De Prikkel is het blad van  

 Vereniging Austerlitz’ Belang 

 

 Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn, 

 kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via 

 info@austerlitzbelang.nl 

 

 Contributie kunt u overmaken naar  

 bankrekeningnummer NL82 INGB 0000 5625 02 

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

 Zie ook de website: www.austerlitzbelang.nl 

 Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar 

 

 Problemen met de bezorging van De Prikkel? 

 Meld dit via: info@austerlitzbelang.nl  

 of bel 0343-493636 

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

Lees De Prikkel digitaal en in kleur 

op www.issuu.com  (zoeken: Prikkel) 

➔of download de gratis app ISSUU 

 

http://www.issuu.com/
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