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Stichting Austerlitz Samen (SAS) bestaat 10 

jaar!  
 
Dankzij giften van inwoners heeft SAS vele verenigin-
gen en instanties in Austerlitz financieel kunnen steu-
nen bij het realiseren van hun wensen en initiatieven.  

 
We gaan daarmee door en kunnen uw giften goed ge-

bruiken! 
 
Wilt u doneren aan SAS? 

− Maak uw gift over op rekeningnr.: NL85RABO0395273234  ten name van 
Stichting Austerlitz Samen 

 
Wilt u zelf een aanvraag indienen? 

− Stuur uw aanvraag naar: AusterlitzSamen@gmail.com  

of bel Jan Smelik: 0343-491406 
 

Je woont niet voor niets in Austerlitz!  

 

Peuterspeelzaal de Piraatjes  

heeft direct plaats voor nieuwe peuters 

 
Peuterspeelzaal de Piraatjes in Austerlitz biedt plaats voor kinderen van 
twee tot vier jaar. Zij heeft als visie:  

 ‘Het bieden van een plek waar kinderen van twee tot vier jaar 
zich optimaal kunnen ontplooien in een veilige stimulerend pedagogisch 

klimaat en waar ieder kind zich kan ontwikkelen tot zelfstandige, sociale 
kinderen/mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en 
respect voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast wil de peuterspeelzaal 

een laagdrempelige voorziening zijn waar ook ouders elkaar ontmoeten 
en waar opvoedingsuitwisseling plaatsvindt’.  

Geopend op ma-wo-do-vr ochtend 
 

*Professionele leiding 
*Voldoet aan alle kwaliteitseisen 

*Leuke activiteiten 
*Ook 1 dagdeel mogelijk 

*Grote buitenspeelplaats 
*Aanmelden kan vanaf 12 maanden 

 
Informatie: 

 www.peuterspeelzaaldepiraatjes.nl 
 astrid@peuterspeelzaaldepiraatjes.nl 
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Stand van zaken 
 

 

Terwijl ik dit schrijf rij ik met de trein door 

Italië. Mijn man en ik hebben een week ge-

wandeld in de bergen van midden Italië. We 

overnachtten daar in kleine boeren dorpjes. 

Daar zagen we hoe mensen in een kleine ge-

meenschap intensief samenleven en van el-

kaar afhankelijk zijn. In Austerlitz zijn we 

niet echt van elkaar afhankelijk, maar het 

dorpse leven waarbij je elkaar groet op straat 

en makkelijk een praatje maakt is wel wat 

voor mij het leven in een dorp aangenaam 

maakt. 

 

KONINGSDAG 
Wat betreft het bestuur van Austerlitz’ Belang 

hebben we een vrij rustige tijd achter de rug. 

We hebben koningsdag gevierd. Jan Snijders, 

erelid van Vereniging Austerlitz’Belang, ont-

ving burgemeester Janssen en het college op 

het Dorpsplein. De aubade was goed bezocht 

en over de gehele dag zijn er veel mensen op 

het dorpsplein geweest. De vrijmarkt voor 

kunstenaars, jeugd en anderen is redelijk be-

zocht. Er zijn ook diverse kunststukken ver-

kocht. Door het goede weer kon alles buiten 

op het dorpsplein plaatsvinden. Veel jonge 

gezinnen waren op het springkussen, schmin-

ken en sjoelen afgekomen. De jongste jeugd 

heeft zich heel goed kunnen vermaken en er is 

aansluitend ook gedanst op de kindermuziek. 

De ouders hadden elkaar snel gevonden en 

groepeerden zich op het Dorpsplein of bij Het 

Plein. 

 

We hebben leuke positieve reacties ontvangen 

en dat het fijn is dat er naast de aubade meer 

georganiseerd was. Het was weer ouderwets 

gezellig en men hoopt dat het samen met de 

kunstenaars weer gaat groeien naar een dorp-

sevenement zoals men in het verleden heeft 

gekend.  

 

5 MEI  

Op 5 mei kregen we bezoek van “Keep them 

rolling”. Een lange stoet legervoertuigen trok 

door het dorp en konden bekeken worden. Het 

weer zat ’s morgens nog mee, waardoor we 

heerlijk op het terras van Het Plein konden 

vertoeven. Er was gelukkig veel belangstel-

ling voor deze happening die opgeluisterd 

werd met toepasselijke muziek uit de jaren 40 

door dj Fred. Ik sprak een aantal geboren 

Austerlitzers die zich de bevrijding van 1945 

nog konden herinneren. Toen reden er geen 

voertuigen door het dorp, maar ach…anno 

2015 zag het er feestelijk uit. 

 

 
 

 
[4 foto’s] 
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NIEUWBOUW 

Naast de festiviteiten is er ook overleg ge-

weest over de nieuwbouwprojecten die op 

stapel staan, met name het “Hart van Auster-

litz”. Op de huidige schoollocatie komt de 

nieuwe school met peuterspeelzaal en 35 

(zorg)woningen.  

De gemeente en woningbouwvereniging de 

Kombinatie werken deze plannen verder uit 

en dit komt nog ter inzage. Ik zou iedereen 

willen vragen om kritisch vanuit zijn eigen 

invalshoek hiernaar te willen kijken. Het 

“Hart van Austerlitz” zal immers het nieuwe 

dorpsaanzicht gaan worden. Er heeft zich in-

middels een overlegorgaan gevormd waarin 

alle belanghebbende partijen zich hebben ver-

enigd om de ontwikkelingen te volgen en 

hierover te discussiëren. We houden U hier-

van op de hoogte. 

 

Rest mij nog om u een hele goede zomer toe 

te wensen. 

Namens het bestuur van Austerlitz’ Belang, 

 

Sandra Numan 
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Nieuwsberichten van Austerlitz’ Belang 

Kampement 2015 gaat niet door ! 

Helaas hebben wij, als organisatie, op donder dag 11 juni moeten besluiten het Kampement op za-

terdag 20 juni dit jaar niet door te laten gaan. Reden hiervoor is het feit dat we op dit moment maar 

3 aangemelde teams hebben terwijl 6 teams het minimum is. 

Jammer , maar het is niet anders. Jammer voor de teams die zich al opgegeven hadden, de bezoe-

kers van de feestavond die dus ook niet doorgaat. 

Met sportieve groet, Ron Verbraak, Puck Steenhuizen, Adri van Ginkel, Marja Kuiper en Gusti 

Smulders. 

Saskia Berkhout doet oproep voor gastgezinnen 

Vraag: Behalve juf op basisschool De Pirapoleon ben ik ook regiovrijwilliger voor American Field 

Services (AFS) www.afs.nl, een organisatie die wereldwijd uitwisselingen organiseert voor jonge-

ren tussen de 15 en 18 jaar.  

In augustus komen er zo'n 70 scholieren naar Nederland, om hier een wereldjaar te beleven. Ze 

gaan naar school en wonen in een Nederlands gastgezin. Ik ben er van overtuigd dat er in het mooie 

Austerlitz gastgezinnen te vinden zijn voor jongeren uit o.a. Italië, Japan, Argentinië en Thailand. 

Via deze oproep hoop ik die gezinnen te bereiken!  

Wilt u meer weten? AFS is bereikbaar via info@afs.nl of 0297-214076.  

Op maandag en dinsdag kunt u ook even binnenlopen op school! 

Mobiel: 06-18891325, email adres: saskia@astrotechniek.nl 

Met vriendelijke groet, Saskia Berkhout 

Mededeling van de redactie 

Heeft u nieuws, een verslag, een aankondiging of mooie foto’s voor De Prikkel? 

Al dit nieuws is welkom!  

Vele bijdragen, van allerlei aard, maken De Prikkel tot een leuk, leesbaar en gevarieerd nieuwsblad 

voor alle inwoners van Austerlitz. 

 

Wilt u zeker zijn dat uw nieuws ook nieuws is, zorg dan dat dit ook voor de deadline is ingeleverd. 

De deadlines van elke jaargang staan altijd genoemd onder de inhoudsopgave van de Prikkel. 
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Heeft u een vraag, melding of wijkinitiatief? Het wijkteam staat voor u 
klaar! 

Bel ons op telefoonnummer 14030 of mail naar zeist@zeist.nl als u contact met ons zoekt.  

U kunt ook het spreekuur bezoeken op woensdag van 9.30 tot 10.30 uur in het wijkinformatiepunt 

aan de Graaf Lodewijklaan 15 in Zeist-Kerckebosch.  

 

Leden wijkteam Oost 

Gerrit Veldhuizen (wijkagent) 

Niels Hoogendoorn (wijkagent) 

Jolanda Kooijman (woonconsulent) 

Rein Tuinstra (opbouwwerker) 

Wim van Keulen (wijkmanager) 

Farid Bouchikhi (jongerenwerker Austerlitz), telefoon: 06- 484 77 439 

 

Volg ons ook op Twitter:  

@zeist_oost 

@WM_ZeistOost 

@PolZeistOost 

@ZeistOostVitaal 

 

RondZeist 

RondZeist, een periodiek van het Wijkgericht Werken, verschijnt maandelijks als bijlage bij de 

Zeister Nieuwsbode. Heeft u een interessant onderwerp dat wellicht geschikt is voor in het blad? 

Neem dan contact op met de redactie via rondzeist@zeist.nl. of telefoon: 14030 

 

Telefoonnummers 

Heeft u meldingen over scheve stoeptegels, kapotte straatlantaarns of andere simpele tekortkomin-

gen in de openbare ruimte, bel dan gelijk de gemeente via 14030 of geef uw melding door via 

www.zeist.nl/melding. 

Bel bij gevaar (ook bij onraad) de politie op het alarmnummer : 112 

Bel voor andere politiezaken : 0900-8844  

Bij vragen en meldingen voor het jongerenwerk : 06 48 47 74 39 

Heeft u een wijkinitiatief of een idee op sociaalmaatschappelijk terrein : 06 34 89 79 42    
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Bericht van de R.K. gemeenschap Austerlitz 
 

Voordat we in het weekend van 31 oktober en 1 november 2015 afscheid nemen als geloofsge-

meenschap zijn er nog een aantal speciale vieringen waarbij u van harte welkom bent. Op de eerst 

plaats is dat op 19 juli. We vieren dan het 60-jarig priesterfeest van een van onze vaste voorgangers 

Jan de Froe. Een bijzonder feestelijke viering uit dankbaarheid, waarbij ook pater Jan Holman zal 

voorgaan. Na afloop is er koffie met gebak en …een drankje , onder andere de rode of witte wijn 

van Sint Maarten. 

Op 13 september is onze kerk dicht en vieren we, helaas ook voor de laatste keer, samen in de 

Hoeksteen “ startzondag”. Natuurlijk is er ook dan koffie na. 

Omdat onze geloofsgemeenschap tot en met 1994 een Franciscaner parochie is geweest hebben wij 

op 4 oktober, het feest van de H. Franciscus, een speciale Franciscus viering met als voorgangers 

Rob Hoogenboom (Provinciaal van deze orde in Nederland) en pater Jan Holman. Tevens worden 

de ouders van de familie van Drie herdacht, 2 stuwende krachten van de begintijd van onze paro-

chie. Muzikale ondersteuning wordt gegeven door het koor de Veenvogels uit Amersfoort. 

Het complete programma en de tijden van het afscheidsweekend zullen vermeld worden in de vol-

gende Prikkel. Zet vast in uw agenda. Op zaterdag 31 oktober is de kerk open en vinden er in de 

foyer en kleine zaal van het dorpshuis diverse activiteiten plaats. Alles zal dan in het teken staan 

van afscheid nemen. Alle inwoners van Austerlitz, (oud-) parochianen, gastparochianen, kortom 

iedereen is van harte welkom. Op zondag 1 november is er een speciale feestelijke Eucharistievie-

ring uit dankbaarheid, we vervolgen ons feest in het Dorpshuis. Onze fanfare- corps Erica geeft dan 

een spetterend lunchconcert. 

Bij deze nogmaals een oproep aan alle inwoners van Austerlitz, heeft u nog foto,film en/of archief 

materiaal van de RK gemeenschap en weet u nog iemand die als vrijwilliger de historie wil op-

schrijven van 53 jaar parochie “Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand” dan kunt u zich bij 

mij melden. Ook archief materiaal van de periode van vóór 1962, toen het gebouw nog een vereni-

gingsgebouw was, is welkom. Tevens een verzoek aan de (oud-) parochianen en alle inwoners van 

Austerlitz, om hun kinderen die ooit een bijdrage hebben geleverd aan de parochie op de hoogte te 

houden i.v.m. het afscheidsweekend.  

Gerard Marlet, voorzitter RK geloofsgemeenschap Austerlitz.  
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ZinHoekPlein 
Heb je wel eens zin in een zinnig gesprek, 

diep-zinniger dan de gewone gezellige borrelpraat? 

Zou je toch wel eens willen praten over onderwerpen 

die eigenlijk ook een beetje taboe zijn? 

Kom naar  Zin – voor een zinnig gesprek over zin en onzin van het leven 

  Hoek – initiatief vanuit De Hoeksteen 

Plein – is the place to be 

Lees de folder hieronder en wees welkom bij deze nieuwe samenwerking van kerk en kroeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(voorkant) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (achterkant) 

 

Je eerste drankje is gratis. 

Namens De Hoeksteen, Austerlitz. 

Ds Lydia van Ketel 
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Mandy Gerrits doet oproep voor overblijfmedewerkers 

Mandy Gerrits, regiocoördinator van Brood & Spelen gevestigd in Scherpenzeel, heeft het verzoek 

gedaan om een oproep te mogen plaatsten voor enthousiaste overblijfmedewerker voor de school in 

Austerlitz, zie onderstaande oproep.  

 
 

 

Dans in Austerlitz! 

 
Wie heeft er zin om mee te dansen? 
Dansstudio BlomDance geeft dansles in Austerlitz op de  
dinsdag middag in t’Trefpunt  en we zijn op zoek naar  
nieuwe dansers die de groepen komen versterken zodat  
de dansles kan blijven in dit mooie dorp:  
15:15-16:00 Kleuterdans vanaf 3,5 jaar 
16:00-17:00 Kinderdans-Jazz 6-9 jaar 
17:00-18:00 Street/BroadwayJazz 10-14 jaar 
 
Kom gratis een les meedansen en maak mee hoe leuk dansen is! 
Mirjam van der Blom 0642353762 – info@blomdance.com 
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Staatsbosbeheer 
 

 

 

Reeën spotten in boswachterij Austerlitz, 1 augustus van 20:00-22:00 

Het is zomer en de bronsttijd van de reeën begint nu! Bokken verdedigen hun territorium en hun 

dames. Soms hoor je ze blaffen! Reeën laten zich niet gauw zien. Maar hun looppaadjes, slaapplek-

ken, veegsporen en keutels vertellen over hun aanwezigheid en gedrag. ’s Morgens vroeg en ’s 

avonds laat komen ze uit hun rustplaatsen te voorschijn. Dat is dus ook de beste tijd om ze waar te 

nemen. Een ervaren gids van Staatsbosbeheer neemt je mee en vertelt je alles over het leven van het 

ree.  

Let op: voor deze excursie is aanmelden verplicht! Dit kan via info@beauforthuis.nl. De wan-

deling is op zaterdagavond 1 augustus en start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Beau-

forthuis.Er kunnen maximaal 60 mensen mee (de groep wordt dan in 4 groepen gesplitst). De kos-

ten bedragen €2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen,  ter plaatse te voldoen. De excursie 

duurt anderhalf á twee uur. 

Speuren naar roofvogels, 16 augustus van 08:00-09:30 

Vandaag kom je alles te weten over de roofvogels van boswachterij Austerlitz. Tijdens een mooie 

wandeling door het bos vertellen ervaren Staatsbosbeheer gidsen je alles over het leven van deze 

dieren. Buizerds, haviken, sperwers en uilen jagen op andere dieren. Dat vraagt om behendigheid en 

een speciale lichaamsbouw. In het bos zijn van deze soorten meerdere broedparen aanwezig. 

Let op: voor deze excursie is aanmelden verplicht voor 30 juli! Dit kan via in-
fo@beauforthuis.nl. 

De wandeling start om 8.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis. Er kunnen maximaal 30 

mensen mee. De kosten bedragen voor kinderen €2,50 en volwassenen € 5,- ter plaatse te voldoen. 

De excursie duurt anderhalf á twee uur 

Speuren naar Vleermuizen, 4 september van 20:00-21:30 

Staatsbosbeheer gidsen nemen je vanavond mee met een spannende avondexcursie in boswachterij 

Austerlitz. 

Want als het donker wordt, komen veel dieren tevoorschijn. Dieren zoals het ree, de boommarter en 

de bosuil gaan dan juist op zoek naar voedsel. Ook vleermuizen zijn nu nog even actief voordat zij 

aan hun winterslaap beginnen. Voor hen is het namelijk paartijd. Opmerkelijk is dat het vrouwtje de 

zaadcellen van het mannetje de hele winter in haar lichaam bewaart. Pas aan het eind van de winter 

krijgt ze een eisprong en vindt de bevruchting plaats. Op deze manier bespaart zij haar vetreserves 

die ze hard nodig heeft om de winter door te komen. Tijdens de wandeling hopen we natuurlijk wat 

dieren te gaan zien of horen. 

Let op: voor deze excursie is aanmelden verplicht voor 2 sept! Dit kan via in-
fo@beauforthuis.nl. 

Er kunnen maximaal 25 mensen mee. De wandeling start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van 

het Beauforthuis. De kosten bedragen voor kinderen €2,50 en volwassenen €5,- ter plaatse te vol-

doen. De excursie duurt anderhalf á twee uur.
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Elke WOENSDAG in ‘t Trefpunt: 
 

Salsa Club Salsera 
Gezellig, sportief, sámen, voor íedereen 

    

Cursussen – Socials – Events 
door Sonja & Dennis 

 

www.clubsalsera.nl   Informatie en aanmelden per e-mail: 
  salsadansen@hotmail.nl 
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Nieuws van Cantiamo 

 
 

Als u dit leest hebben we weer verschillende optredens achter de rug. Zoals het concert samen met  

het Puttens Mannenkoor van 6 juni en het concert in Amersfoort met het koor van de Brugkerk op 

12 juni.  

 

Nu kunnen we ons concentreren op de voorbereidingen voor “De Buren”. Heeft u de website 

www.vriendenvandeburen.nl al bekeken? U kunt dan lezen wat er allemaal staat te gebeuren.  

We staan ook vermeld in het programmablad van het Beauforthuis. 

 

Wilt u ons koor versterken? Kom dan op de maandagavond om 20.00 uur naar het Trefpunt en 

wordt ook enthousiast! U bent van harte welkom.  

 

Voor inlichtingen over Cantiamo kunt u contact opnemen met: 

Hennie van Spelden,                                                                                                                                                    

Tel: 0343-491677  
gvanspelden@ziggo.nl  
Met muzikale groet, 

 

Peter van Putten 

Jos van den Bovenkamp 
 

Nieuws van fanfarecorps Erica 

Zomeravondconcert donderdagavond 25 juni 

Voor de 4
e
 keer organiseren wij samen met de Gitaar Academie een Zomeravondconcert in en rond 

de Muziektent op het Dorpsplein. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er worden natuurlijk weer enkele nummers gezamenlijk 

gespeeld, maar de Gitaar Academie en Erica spelen ook ieder een aantal eigen nummers.  

U komt toch ook naar dit gezellige Austerlitzse concert?  
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Heikneuter Blaasfestival 20 september 

Het is dit jaar voor de 25
e
 keer dat het Blaasfestival georganiseerd wordt op de 3e zondag van sep-

tember. Vanwege dit jubileum pakken we iets meer uit dan voorgaande jaren. Vanaf 11.00 uur kunt 

u al gezellig komen Frühshoppen met de klanken van onze eigen Blaaskapel de Heinkneuter en 

onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. We zijn nog volop bezig 

met de organisatie van deze dag en wellicht kunnen wij u met nog meer feestelijkheden verrassen. 

Sowieso zal ook dit jaar vanaf 12.00 uur het Dorpsplein weer gevuld zijn met allerlei soorten mu-

ziek van dweilorkesten, een big band, diverse egerländer en andere blaasorkesten. Maar dit jaar 

kunt u ook gezellig meezingen met Shantykoor De Driemasters uit Driebergen en uit uw dak gaan 

met Slagwerkschool Midden Nederland. Ondertussen kunt u lekker snuffelen op de rommelmarkt 

en genieten van een hapje en een drankje. Dit jaar is er ook een schmink-kraam en een springkussen 

aanwezig. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda, want dit gezellige dorpsfeest wilt u dit jaar echt niet mis-

sen. 

Kijk voor meer informatie op: www.deheikneuter.nl. 

Graag vragen wij of u uw ‘mooie rommel’ voor onze rommelmarkt wilt bewaren tot 19 september. 

Bedankt alvast! 

 

Overige activiteiten  

• Maandag 27 april Koningsdag hebben we de aubade op het Dorpsplein begeleid. Daarnaast 

hebben we nog enkele nummers ten gehore gebracht. Het is altijd heerlijk spelen in onze Mu-

ziektent. 

• Donderdag 30 april gaven wij in de Amandelhof te Zeist een Bevrijdingsconcert. De zaal zat 

lekker vol en het publiek genoot van ons optreden en een glaasje Oranjebitter. 

• Op Hemelvaartsdag 14 mei zijn we traditie getrouw gaan dauwtrappen. Dit keer zijn we Bornia 

en Heidestein ingetrokken met een gezellige groep mensen. En als u denkt dat schapen bang zijn 

voor muziek dan heeft u het mis….. een hele kudde schapen kwam nieuwsgierig naar ons kijken 

en luisteren! 

Na afloop was er natuurlijk in het Dorpshuis een lekker kopje koffie met een snee krentenbrood. 

• Woensdagavond 3 juni was het Dorpsplein weer gevuld met wandelaars van de Avondvierdaag-

se. Ook dit jaar hebben wij de rustpauze van de wandelaars muzikaal omlijst. 

• Van 16 juli t/m 20 augustus wordt er niet gerepeteerd en genieten we van de zomervakantie.  
 

Automatische incasso donateurs geld 
Verleden jaar zijn wij bezig geweest om zoveel mogelijk machtigingsformulieren op te halen voor 

het innen van de jaarlijkse donateurs gelden. Tot op de dag van dit schrijven – 6 juni 2015 – is het 

nog niet gelukt om de automatische incasso voor 2014 uit te voeren. 

Als u ons gemachtigd heeft ziet u als het goed is binnenkort deze afschrijving op uw bankrekening.  

Onze excuses dat het zo lang geduurd heeft. 

 

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten! 

Met muzikale groet, 

Antje van de Brug,  

Voorzitter 
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Vive le Français 
Taaltrainingen Frans 

 

 
 

Op vakantie naar Frankrijk? 
 

Doorlopend CONVERSATIE-lessen voor (half-)gevorderden 

Persoonlijke intake (gratis), instromen mogelijk voor half-gevorderden en gevorderden. 

 

Cursuslocatie in Austerlitz 
 

 FACEBOOK.COM / FRANSELES 

 

www.trefpuntfrans.nl 
 

Voor inschrijven / informatie / persoonlijke intake: 

franseles@casema.nl   /   06 – 22 89 27 02 
 
 
 
 

Installatiebedrijf A.F. v.d. Kuil 
L a n d e l i j k e r k e n d g a s - e n w a t e r f i t t e r 
 
• Dakbedekkingen, bitumen en kunststof 
 
• Lood- en zinkwerken 
 
• Sanitaire installaties 
 
• CV-installaties 
 

• Rioleringswerken 
 
Oude Postweg 202 3711 AN Austerlitz 

Telefoon: 0343 - 491777 
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Nieuws van Austerlitz Duurzaam 
 

 

Deelnemers zonnepanelenproject Austerlitz tevreden  
Op twaalf adressen in Austerlitz heeft New Solar uit Woudenberg na bemiddeling van Austerlitz 

Duurzaam afgelopen maanden in totaal 127 zonnepanelen geplaatst. Van zes deelnemers is er nog 

geen bevestiging en vier geïnteresseerden hebben om uiteenlopende redenen afgehaakt. Een van die 

vier is Rogier van der Kruk van Oude Postweg 36. Hij heeft onlangs wel zelf twaalf nieuwe panelen 

op zijn platte garagedak geïnstalleerd. De panelen heeft hij via internet op de kop getikt voor een 

zacht prijsje en hij denkt zijn kosten er al binnen een paar jaar uit te hebben. ‘Prima als iemand zelf 

panelen aanschaft en installeert’, vindt Austerlitz Duurzaam voorzitter Tine van Merwijk. ‘Het gaat 

vooral om bewustwording, energiebesparing en daardoor minder CO2-uitstoot’. 

Verslaafd aan je app 
Veel deelnemers die wel via Austerlitz’ Belang bij New Solar panelen hebben aangeschaft zijn te-

vreden over de panelen. Frank Koetsier van Oude Postweg 130 is erg tevreden over de panelen die 

nu twee maanden op zijn dak liggen. ‘Ze hebben het keurig geïnstalleerd. Afspraken zijn prima na-

gekomen en ook de extra leiding naar de meterkast is netjes aangelegd.’ Aan het eind van elke dag 

krijg ik een mailtje met daarin hoeveel energie de panelen die dag hebben geleverd. In het begin is 

dat leuk, maar dat mag ook wel wat minder vaak’, aldus Frank. Frits Dimmendaal van Oude Post-

weg 212 is ook erg positief over de installatie van de panelen en de panelen zelf. ‘Je wordt wel een 

beetje verslaafd aan de app, waarop je kunt zien hoeveel energie de panelen op dat moment leveren. 

Bovendien hoef je niet meer naar buiten om te kijken of de zon schijnt’, grapt Frits. Op zijn huis 

liggen nu acht panelen, omdat er niet meer plaats was. Bovendien verwacht hij zeker in de toe-

komst, als hun zoon het huis uit is, aan een groot deel van de energiebehoefte met de geplaatste pa-

nelen te voldoen. ‘En de service zit om de hoek want onze dorpsgenoot Olaf Prins (Dorpsplein) 

werkt tegenwoordig bij New Solar’, weet Frits te melden. De komende maand gaat Austerlitz Duur-

zaam het project evalueren door met alle deelnemers een kort gesprek te hebben.  

Aanmelden kan nog steeds 
Geïnteresseerde Austerlitzers die alsnog panelen op hun dak willen laten installeren, kunnen nog 

steeds terecht bij New Solar uit Woudenberg. Als je  ‘Austerlitz Duurzaam’  noemt, kan men ge-

bruik maken van de kortingen die de werkgroep Austerlitz Duurzaam heeft bedongen. Het gaat om 

een korting op de kosten voor een aansluiting op de meterkast van €275, - en 1,5 procent op de tota-

le offerte. Austerlitz Duurzaam krijgt 2 procent om de kosten van dit project en volgende projecten 

te dekken. We stellen het op prijs als je ons ook een mailtje (naar info@austerlitzduurzaam.nl) 

stuurt, waarin je aangeeft een offerte bij New Solar te hebben aangevraagd. Mensen die panelen zelf 

installeren kunnen uiteraard niet van de eerder genoemde korting van €275, - die Austerlitz Duur-

zaam heeft afgesproken met New Solar profiteren. Wel komen ze in aanmerking voor de korting 

van 1,5 procent. De prijzen die New Solar hanteert zijn zeker aantrekkelijk in vergelijking met an-

dere projecten/leveranciers in Zeist en omgeving. 

Nieuw woningisolatieproject in het najaar 
Austerlitz Duurzaam bereidt een woningisolatieproject voor dat in de tweede helft van 2015 start. 

Want als je energie kunt besparen door goed te isoleren verdient dit zich vaak snel terug. Bovendien 

is isoleren goed voor het milieu omdat er minder energie nodig is en er daardoor minder CO2 in de 

atmosfeer komt. 
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Eén van ons 

Aline Pastoor is nu moeder en raadslid 

Aline Pastoor woont bijna drie jaar in Austerlitz. Ze is ruim een jaar 

gemeenteraadslid voor het CDA en een van de drie gemeenteraad-

leden, die ons kleine dorp rijk is. Dat is een op de 550 inwoners, 

terwijl het voor heel Zeist een op de 2000 inwoners is. Reden voor 

een nadere kennismaking.  

Aline (42) vindt het heel prettig wonen aan de Mr. Ansinkweg. De 

relatief kleine tuin deert haar niet. ’Onze voortuin ligt aan de andere 

kant van de weg. We hebben een zithoek, een speelveldje, een 

trampoline en twee schommels in de tuin. Wat wil je nog meer als 

je drie kleine kinderen hebt?’ licht Aline toe. ‘De kinderen kunnen 

overal lopend of op de fiets heen en je auto parkeer je gratis voor de 

deur. In Den Haag mocht je blij zijn dat je je auto een paar honderd 

meter verderop kwijt kon, moest je ervoor betalen en dan liep je de 

kans dat er de volgende dag een kras op zat’.  

Samen met echtgenoot Jaap, de tweeling Jesse en Famke van net 5 en Nynke van 3 kwam ze drie 

jaar van een flatje zonder balkon vanuit de binnenstad van Den Haag naar het rustige Austerlitz. 

‘We hebben nog een half jaar aan de Vondellaan in Zeist gewoond, omdat ons huis nog niet klaar 

was en we de flat al hadden verkocht. Na drie dagen kwam er al een bestuurslid van het CDA in 

Zeist kennismaken. Zo ben ik op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gekomen.’  

‘We zochten naar een huis in het midden van het land, waar de kinderen lopend of op de fiets naar 

school kunnen, waar ze lekker kunnen spelen en dicht bij het bos. Jaap en ik komen beiden uit een 

dorp. Jaap uit Teteringen (Noord-Brabant) en ik uit Workum (Friesland). Onze ouders komen ook 

op een leeftijd dat ze meer zorg nodig hebben en dan is vanuit Den Haag eigenlijk alles ver weg. 

Dat heeft ook meegespeeld. Mijn vader was een groot deel van zijn werkzame leven politiek actief.  

 

Na een aantal burgemeestersposten werd hij gedeputeerde in Drenthe en daarna Eerste Kamerlid 

voor het CDA. Dat Aline gemeenteraadslid voor het CDA is, is niet geheel toevallig. Haar gevoel 

voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving dreven haar de politiek in. Tot 2010 was Aline 

raadslid in Den Haag. Als je op haar naam zoekt op internet stuit je gauw op YouTube op een film-

pje waarin Aline hoogzwanger van de tweeling afscheid neemt als raadslid in Den Haag. Burge-

meester Jozias van Aartsen spreekt er zijn waardering op uit over de positieve en kritische manier 

waarop Aline de belangen van scholieren en studenten in de raad heeft behartigd.  Ook kom je er 

dan achter dat Aline in 1987 Nederlands kampioen dammen bij de meisjes was.  

 

Echtgenoot Jaap van der Wijst is de maker van het filmpje. Hij is zeven jaar geleden gestart met een 

eigen bedrijf in Amsterdam waarbij hij panden begeleidt naar een nieuwe bestemming, ‘Ik heb er 

bewust voor gekozen nog even alles achter me te laten, even geen drukke baan en veel tijd te heb-

ben voor de kinderen. Naast mijn raadlidmaatschap ben ik ook nog lid van twee raden van toezicht. 

Zo kan ik overdag bij de kinderen zijn en ben ik ’s avonds vaak op pad voor mijn werk. Tot 2010 

was ik directeur van een grote welzijnstichting in Den Haag met 230 medewerken en 330 vrijwilli-

gers. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij de koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs 

en bij het ministerie waar ik adviseur was van voormalig minister Loek Hermans. ’En daarvoor heb 

ik drie jaar Grieks en Latijn gegeven in Groningen en was ik conrector op een school voor voortge-

zet onderwijs. Mijn passie ligt wel bij het onderwijs.  
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Ik heb in de periode waarin ik in Groningen werkte wat artikelen geschreven over het onderwijs. 

Dat was in Den Haag opgevallen en daarom werd ik gevraagd om op het Ministerie te komen wer-

ken.  

Aline is duidelijk een vrouw met mening, maar in het interview is ze voorzichtig en probeert ze haar 

rollen als raadslid en als moeder van kinderen op de basisschool te scheiden. Om een conflict met 

haar raadslidmaatschap te vermijden, stapt ze niet in de Medezeggenschapsraad van de school en 

laat ze het centrumplan Austerlitz in de raad over aan een van de andere CDA-raadsleden. 

Over de nieuwbouwplannen houdt ze zich op de vlakte. Wel maakt ze zich als moeder duidelijk 

zorgen over de positie van de school in het dorp. ‘Als hier straks ruim 100 gezinswoningen bij ko-

men, komen er ook zo’n 200 kinderen extra in het dorp. Nu telt groep 3 maar zes leerlingen, maar 

groep 1-2 zijn dat al weer 26. Dat is duidelijk een effect van ons nieuwbouwwijkje. Die school gaat 

straks weer groeien en daar moet in de nieuwbouw wel goed op worden geanticipeerd, stelt Aline 

gedreven. ‘Austerlitz Zorgt is een prachtig initiatief en de mensen daarachter zijn hun droom aan 

het realiseren. Dat vind ik bewonderenswaardig, maar dat mag niet ten koste gaan van de voorzie-

ningen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, de school en de peuterspeelzaal. Een schrikbeeld voor 

haar is dat er straks mogelijk een gebouw met meerdere lagen, 27 zorgwoningen en onder andere 

een hospice, met in hetzelfde gebouw een beperkt aantal schoollokalen verrijst op de huidige 

schoollocatie. ‘Ik vraag me af of je dat als dorp moet willen. Het schoolplein zal veel en veel kleiner 

worden, ongeveer 20 bij 30 meter. Ook de vier sociale koop- en de vier sociale huurwoningen die 

eerst aan de noordkant zouden komen, zijn nu bij op het huidige schoolplein gepland. En dan ko-

men er nog 40 tot 50 parkeerplaatsen bij. Het is juist zo goed aan het dorp dat er een open plek zoals 

het schoolplein bestaat, waar kinderen veilig samen kunnen spelen en bijvoorbeeld kunnen leren 

fietsen. Ik maak me zorgen over de voorzieningen voor jonge kinderen in het dorp. En ook over de 

Peuterspeelzaal bijvoorbeeld. Daarin is wel voorzien in het plan, maar tegen een onbetaalbare huur-

prijs. Voorzieningen voor ouderen zijn nodig, maar ik vind dat dat niet ten koste van de leefbaar-

heid en de balans tussen jong en oud mag gaan.  

Tijdens het interview wordt haar dubbelrol als moeder en raadslid zichtbaar. Maar over haar rol in 

de raad is Aline duidelijk. ‘Ik wil vooral mensen de weg wijzen en verbinden’ en niet direct in het 

voortraject inhoudelijk betrokken zijn. Als raadslid moet ik straks een besluit nemen en alle belan-

gen tegen elkaar kunnen afwegen. Ik ben voor eerlijke politiek.’ 

 

Waarom is het CDA jouw partij? 

Vroeger dacht ik dat ik later een geheel eigen weg in zou slaan, maar de normen en waarden die je 

van huis uit meekrijgt, spelen toch een grote rol. Ik wil mensen een grote rol geven bij de regie over 

hun leven, maar kies dan voor een socialere koers dan de VVD wanneer mensen dat zelf niet goed 

kunnen. Onze kinderen zijn ook in de Hoeksteen gedoopt en gaan iedere twee maanden naar de 

Kom in de kringbijeenkomsten, voor jonge kinderen. Dominee Lydia van Ketel doet dat heel boei-

end. Ook ben ik voorzitter geweest van de werkgroep die bezig geweest is met de toekomst van de 

Hoeksteen.  

Wat zou je willen veranderen in Austerlitz? 

‘ Ik zou wel een zebrapad willen om veilig van Cees van Dijk naar de slager over te kunnen steken. 

De auto’s komen daar vaak net om de hoek en rijden best hard. Ik heb dat wel eens aangekaart bij 

Austerlitz’ Belang, maar er nooit meer wat van gehoord. En nu het KNVB-centrum wordt uitge-

breid komt er straks nog meer verkeer over de Woudenbergseweg. Er moet echt een goede oplos-

sing komen bij de aansluiting van de Austerlitzeweg op de Woudenbergseweg. Daar heeft de ge-

meenteraad zich op mijn initiatief ook over uitgesproken. Nog deze maand zou de wethouder met 

een voorstel komen. Verder maak ik me zorgen over asbest dakplaten van het vakantiehuisje hier in 

het bos, waarop een paar maanden geleden een boom op is gevallen.  
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Ik heb dat bij de wethouder gemeld, maar de boel is nog steeds niet opgeruimd. Het zijn maar kleine 

dingen, want ik voel me goed thuis op deze nieuwe plek in dit mooie dorp!  

 

 

Agenda Austerlitz Zomer 2015 
 

 
 

Do 25 jun. Zomeravondconcert Erica en Gitaar Academie op Dorpsplein 

 Meer inf: pag. 16 

 

Wo 8 jul. Zinhoekplein in Het Plein (elke 2
e
 woensdag van de maand) 

 Meer info: pag. 9 

 

Zo 19 jul. 60-jarig priesterfeest Rooms-katholieke kerk in Austerlitz. 
 Meer inf: pag. 8 

 

Za 1 aug. 20.00 uur: Reeën spotten met Staatsbosbeheer 

Meer info: pag. 13 

 

Wo 12 aug. Zinhoekplein in Het Plein (elke 2
e
 woensdag van de maand) 

 Meer info: pag. 9 

 

Za 16 aug. 08.00 uur: Speuren naar roofvogels met Staatsbosbeheer 

Meer info: pag. 13 

 

Za 16 aug. 20.00 uur: Speuren naar vleermuizen met Staatsbosbeheer 

Meer info: pag. 13 

 

Wo 9 sept. Zinhoekplein in Het Plein (elke 2
e
 woensdag van de maand) 

 Meer info: pag. 9 

 

Zo 20 sep. 25
e
 Heikneuter Blaasfestival Austerlitz. 

Meer info: pag. 18 

 

Zo 1 nov Speciale feestelijke Eucharistieviering uit dankbaarheid, we vervolgen ons feest in 

het Dorpshuis. Onze fanfare- corps Erica geeft dan een spetterend lunchconcert. 

 Meer info: pag. 8 

 

Oproep: 

Maak een beeldverslag (in Word) van jouw Austerlitzse activiteit en mail de foto’s 

met toelichting naar de redactie van De Prikkel (zie contactgegevens voorin dit 

blad) 


