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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 

  

  

http://www.peuterspeelzaaldepiraatjes.nl/
mailto:astrid@peuterspeelzaaldepiraatjes.nl
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Stand van zaken 
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een vrouwelijk 

geluid de komende tijd.  

Zoals u weet heeft Hans Neijzen na 5 jaar zijn func-

tie als voorzitter van Austerlitz’ Belang neergelegd. 

We zijn als bestuur hard op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Tot we deze gevonden hebben (u kunt 

zich ook spontaan aanmelden natuurlijk!) zal ik het 

woord tot u richten op deze plek. 

 

Allereerst wil ik Hans Neijzen ontzettend hartelijk 

bedanken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen 

jaren! Hans raakt beslist niet uit het zicht, hij blijft 

actief binnen Austerlitz’ Zorgt en zal mij de ko-

mende tijd nog vergezellen naar afspraken bij de 

gemeente. Het is een roerige periode met alle ont-

wikkelingen op het gebied van de inrichting van 

Austerlitz Noord en continuïteit in de besprekingen 

met de gemeente en andere belanghebbende partijen 

is nu belangrijk.  

 

Zoals u weet zijn er veel vacatures in het bestuur 

van onze vereniging. Overweeg eens om (weer) in 

te stappen en samen met ons de vereniging levendig 

te houden. Naast bestuursleden zoeken we ook en-

thousiastelingen die af en toe bij activiteiten in wil-

len springen of mensen met een speciaal aandachts-

gebied die af en toe namens ons een vergadering 

van de gemeente bij kunnen wonen. Vele handen en 

gedachten maken lichter werk! 

Aanmelden kan op info@austerlitzbelang.nl. 

 

INLOOPAVOND PLAN AUSTERLITZ 

NOORD OP 9 MAART  

Deze avond werd druk bezocht. Bouw- en aanne-

mingsbedrijf Van Omme & De Groot presenteerde 

er schetsen en impressies van de woningen die ge-

pland staan gebouwd te worden. Er was gelegen-

heid tot het stellen van vragen en daar werd goed 

gebruik van gemaakt. Later dit jaar komt er nog een 

presentatie over het bestemmingsplan van het Hart 

van Austerlitz (dit betreft de nieuwbouw van de 

school, het dorpshuis, zorgwoningen en woningen 

in de sociale sector). Verderop in deze Prikkel reac-

ties op vragen door Van Omme & De Groot 

 

JAARVERGADERING 

Op woensdag 25 maart was onze jaarlijkse leden-

vergadering. Er was een redelijk goede opkomst. 

Belangrijk punt van discussie was natuurlijk de 

voortgang en invulling van de plannen van Auster-

litz Noord. Leden uitten hun bezorgdheid over de 

invulling van het plan en het nakomen van gemaak-

te afspraken in het verleden met de gemeente over 

voorrang van jongeren uit het dorp bij sociale huur- 

en koopwoningen. De kascommissie wees de ver-

gadering op het feit dat de boekhouding dit jaar te 

wensen over laat. Door omstandigheden is de con-

tributie deels niet geïnd afgelopen jaar. Dit wordt 

verrekend met de contributie van dit jaar. De kas-

commissie heeft geadviseerd om een financiële 

professional naar de boekhouding te laten kijken. 

Dit advies wordt uiteraard opgevolgd. Tijdens de 

vergadering werden we ook geïnformeerd over de 

verbouwingen die op dit moment gaande zijn op het 

KNVB terrein. Er komt onder andere een nieuwe 

sporthal, hotel, meer trainingsfaciliteiten en een 

sport-medisch centrum. 

 

PALMPASEN 

De dag van de palmpaasoptocht begon met prachtig 

weer, maar dat veranderde in de loop van de och-

tend in regen. Ondanks de regen kwamen er veel 

kinderen voor de optocht. De meeste kinderen had-

den een mooi versierde palmpaasstok. De optocht 

door het dorp werd muzikaal begeleid door de vro-

lijke klanken van het dweilorkest “DAD BARST 

LOS” uit Driebergen. 

 
 

Helaas was het voor het fanfareorkest “Erica” niet 

mogelijk om de begeleiding te verzorgen, de mu-

ziek uit Driebergen was een uitkomst. De paashaas, 

die eitjes uitdelend meeliep in de optocht, had in het 

bos heel veel paaseieren verstopt. Er waren wel 

meer dan 50 kinderen die gingen zoeken  en die de 

eieren hebben teruggevonden. Ook de twee gouden 

eieren zijn teruggevonden. Voor de meegekomen 

ouders was er koffie en thee. De kinderen kregen na 

het zoeken allemaal limonade. De paashaas heeft 

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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prijzen uitgereikt voor het vinden van de meeste 

eieren of van het gouden ei. Tot slot kregen alle 

kinderen een aantal eieren mee naar huis. Door de 

regen waren de bladen met de scores doornat en 

onleesbaar geworden. De namen van de winnaars 

weten we dus niet. Ondanks de regen was het gezel-

lig druk. Volgend jaar weer en dan met ook aan-

dacht voor de mooi versierde palmpaasstokken. 

(Gonny van Nieuwenhuizen, Marjola Groothuis en 

Marja Kuiper) 

 

KONINGSDAG 2015 

Natuurlijk vindt ook dit jaar weer de vertrouwde 

aubade plaats. Vorig jaar kreeg het bestuur tijdens 

koningsdag het verzoek om het evenement wat uit 

te breiden. Dit leek ons een goed plan en we hebben 

het idee opgevat om een Oranjevereniging op te 

richten binnen Austerlitz’ Belang. Tot nu toe zijn er 

geen reacties op onze oproep voor vrijwilligers 

hiervoor gekomen, vandaar dat we dit jaar gewoon 

op de oude vertrouwde voet doorgaan. Burgemees-

ter Janssen komt om 10.30 uur. Erica speelt en we 

zingen met z’n allen onze liederen. De kinderen 

kunnen hun plekje op de vrijmarkt vanaf 9.00 uur 

inrichten. Traditiegetrouw is er natuurlijk koffie, 

thee en krentenbrood. Naar verwachting zullen er 

op deze dag meerdere activiteiten plaatsvinden 

rondom het Dorpsplein, georganiseerd door restau-

rant Het Plein. 

 

5 MEI: KEEP THEM ROLLING 

Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, rijden oude le-

gervoertuigen van de vereniging “Keep them rol-

ling” een tour over de Utrechtse Heuvelrug. Dit 

vanwege het feit dat Nederland dit jaar 70 jaar be-

vrijd is. De naam van de vereniging komt van de 

wenskreet van de geallieerden in de Tweede We-

reldoorlog om hun voertuigen bij de opmars van de 

bevrijdingslegers rijdende te houden, dus om te 

zorgen dat de voertuigen, jeeps,motoren e.d. aan het 

front voortdurend van brandstof en onderdelen 

werden voorzien. Voor deze bevoorrading reden 

gigantische colonnes militaire vrachtwagens heen 

en weer tussen de landingsplaatsen in Normandië 

en de steeds verder oprukkende fronttroepen. De 

vereniging restaureert en onderhoudt deze voertui-

gen nog steeds in de originele staat. Om 08.30 uur 

vertrekt de stoet vanaf de Slotlaan in Zeist richting 

Austerlitz. Ze komen Austerlitz binnen via de Aus-

terlitzeweg, Oude Postweg, Gramserweg , 

Schooldwarsweg  en arriveren dan vanaf 08.45 uur 

op en rond het Dorpsplein in Austerlitz. DJ Fred 

verzorgt daar muziek uit de jaren veertig, een spek-

takel dat u niet mag missen! De voertuigen staan 

daar ongeveer een kwartier stil en trekken dan via 

het Dorpsplein, Oude Postweg, Gramserweg, Mar-

montweg, Waterlooweg, en Oude Postweg weer 

verder.  

 

HET GAT OP DE OUDE POSTWEG 

Op het punt waar de Oude Postweg over gaat in de 

Austerlitzseweg is op een dag een gat gegraven, aan 

de kant van de weg liggen grote brokken asfalt en 

er is een afzetting omheen geplaatst. Het gat ligt er 

al weken en niemand weet wat er gaat gebeuren. 

We hebben inmiddels navraag gedaan bij onze 

wijkmanager en houden u op de hoogte. 

 

 

Namen het bestuur, 

Sandra Numan 
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Vrijwilligers gezocht ! 
 

Bij de afgelopen jaarvergaderingen van Austerlitz Belang en Austerlitz Zorgt werd duidelijk dat er 

bestuursleden worden gezocht. Bij bijna alle verenigingen en instellingen in Austerlitz is een groot 

tekort aan vrijwilligers. Met name  is men op zoek naar voorzitters, secretarissen  en penningmeesters.  

 

Natuurlijk worden er ook gewone bestuursleden gezocht. 

Vaak hoor je dan zeggen, ik ben er niet geschikt voor, ik heb er geen verstand van of ik heb er geen 

tijd voor. We zeggen vaak: laat iemand anders het maar doen.  

 

Vooral bij Austerlitz Belang is de nood hoog, als noodoplossing onderzoekt men zelfs of het samen 

gaan met het bestuur van het Dorpshuis een optie is. Het moge duidelijk zijn dat dat geen ideale oplos-

sing is. Het bestuur van AB  heeft aangegeven dat zij wel 30 mensen  benaderd hebben voor o.a. het 

voorzitterschap. Ook werd duidelijk dat men dan vaak bij dezelfde mensen terecht komt.  

 

Kunnen wij de bestuursleden van de diverse instellingen en (sport-)verenigingen een handje helpen? 

Als gewoon lid van Austerlitz Belang doe ik een beroep op iedereen. Als je zelf geen mogelijkheid 

hebt, om in je eigen omgeving te kijken of je iemand weet die misschien (dagelijks-)bestuurslid zou 

willen worden. Er is nu eenmaal één methode die het beste werkt en dat is de persoonlijke benadering. 

Ik zeg dit uit eigen ervaring. 

 

De tijd dat we iedereen kenden in Austerlitz is voorbij, daarom: vergeet vooral niet mensen te benade-

ren die nog pas enkele jaren in Austerlitz wonen of die de weg naar onze diverse verenigingen nog niet 

hebben gevonden. 

Een bijkomend voordeel is, als deze oproep slaagt, dat de zeer vele mensen onder ons die al (te) lang 

vrijwilliger zijn worden ontlast. 

Het is geen eigen belang, maar ons aller belang voor de leefbaarheid in ons unieke dorp. 

 

Gerard Marlet  
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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.  
 
Let op: Er is er ook spreekuur van wijkwethouder Verbeek in Austerlitz op de  
2e maandagmiddag van de maand van 16-17.00 uur in het dorpshuis ‘t Trefpunt!   
 
Leden wijkteam Oost                                                                                                                                                                                         
Gerrit Veldhuizen (wijkagent)      
Niels Hoogendoorn (wijkagent)                                                                                                                                                                                                                                                      
Jolanda Kooijman (woonconsulent)                                                                                                                                                                                    
Rein Tuinstra (opbouwwerker)                                                                                                                                                                                           
Wim van Keulen (wijkmanager) 
 
Jolanda Kooijman (woonconsulent Austerlitz voor Seyster Veste), telefoon: (030) 69 40 400 
Farid Bouchikhi (jongerenwerker Austerlitz), telefoon: 06 54 38 11 51 

 

 
Volg ons ook op Twitter:  
 
@zeist_oost 
@WM_ZeistOost 
@PolZeistOost 
@ZeistOostVitaal 
 
RondZeist 
Het WijkNieuws en Van ’t Rond zijn samengevoegd in RondZeist. Heeft u een interessant onderwerp 
dat wellicht geschikt  is voor in het blad? Neem dan contact op met de redactie via rondzeist@zeist.nl.  
 
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 54 38 11 51 
Heeft u een wijkinitiatief of een idee op sociaal-maatschappelijk terrein: 06 34 89 79 42 
  

mailto:zeist@zeist.nl
mailto:rondzeist@zeist.nl
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SPREEKUUR IN HET DORPSHUIS 
door wijkwethouder mevrouw Verbeek-Nijhof 
 
 
De komende drie wijkwethouder-spreekuren vinden plaats op:  
 

- Maandag 11 mei 2015 van 16.00 tot 17.00 uur 

- Maandag 8 juni 2015 van 16.00 tot 17.00 uur 

Noteer deze dat alvast in uw agenda! 
 
Maandelijks spreekuur in Austerlitz 
Wijkwethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof houdt maandelijks spreekuur in het dorpshuis ‘t 
Trefpunt. Elke tweede maandag van de maand is zij van 16.00 tot 17.00 uur aanwezig. Tijdens dit 
wijkwethouderspreekuur kunt u ook bij het wijkteam terecht. Daarnaast is er het wekelijkse 
spreekuur van het wijkteam op de woensdagen van 9.30 tot 10.30 uur in het wijkinformatiepunt 
aan de Graaf Lodewijklaan 15 in Kerckebosch. 
 
Volg ons ook op Twitter 
@JVerbeekNijhof 
@zeist_oost 
@WM_ZeistOost 
@PolZeistOost 
@ZeistOostVitaal 
 
Mailadres en telefoon wijkteam 
zeist@zeist.nl 14030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:zeist@zeist.nl
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Bericht van de R.K. gemeenschap Austerlitz 
 

Op 9 april jl. heeft de RK gemeenschap van Austerlitz de laatste parochieavond gehouden in ons 

mooie kerkgebouw aan het dorpsplein. Via een hoorzitting onder leiding van pastoor Harrold Zemannn 

is  besloten om het proces van het opheffen van de RK  geloofsgemeenschap definitief  in gang te zet-

ten. Ondanks dat de vieringen nog doorgaan tot en met 1 november 2015 voelde deze avond al als het 

begin van het afscheid. Het was een positieve, warme maar emotionele bijeenkomst, waar opnieuw een 

ongekend aantal mensen op af waren gekomen. Plannen voor de komende maanden, het afscheids-

weekend van 31 oktober en 1 november 2015 en de periode daarna werden besproken. Ook werden 

nieuwe ideeën aangedragen. Dat deze parochie, ook wel de “parel van de Heuvelrug” genoemd, op-

houdt te bestaan wordt als een groot gemis ervaren. 

 

Zoals gebruikelijk werd op deze avond de Paaskaars verloot t.b.v. de vastenactie met een record op-

brengst van bijna 340 euro. De avond werd besloten met een gezellig samen zijn. Ondanks het nade-

rende afscheid ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts. 

 

Bij deze 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 opschrijven van 53 jaar 

‘Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand’, dan  kunt u zich bij mij melden. Ook archiefmateri-

aal van de periode van voor 1962, toen het gebouw nog een verenigingsgebouw was, is welkom. Te-

vens een verzoek aan de (oud) parochianen, om hun kinderen die ooit een bijdrage hebben geleverd 

aan de parochie op de hoogte te houden i.v.m. het afscheidsweekend. Hetzelfde verzoek m.b.t. de niet 

Katholieken. 

 

Gerard Marlet, voorzitter RK geloofsgemeenschap Austerlitz. 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.religieuserfgoedzeist.nl/images/int kerk 3 austerlitz.jpg&imgrefurl=http://www.religieuserfgoedzeist.nl/?Het_archief_van_2010:Kapel_Onze_Lieve_Vrouwe_van_Altijddurende_Bijstand&h=226&w=300&tbnid=mWnKWl7ozwDD2M:&zoom=1&docid=-KAnS9w6-S_7_M&ei=jbcvVfXnHYjbaK-agbgF&tbm=isch&ved=0CEoQMyggMCA
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ZomerAvondConcert 
door Erica en De Gitaaracademie 
 
 
Evenals voorgaande jaren organiseren Erica en De Gitaaracademie ook dit jaar weer het traditionele 
zomeravondconcert in de muziektent op het dorpsplein. 
 

Dit jaar staat het zomeravondconcert gepland op donderdagavond 25 juni 2015. 

 
 
Komt allen, de koffie zal klaar staan! 
 

 
Zomeravondconcert 2014 
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Staatsbosbeheer 
 

 

 

Hemelvaart Dauwtrappen met Staatsbosbeheer 
Het is voorjaar, de dauw ligt op de grond en het leven bruist in het bos! Wanneer je er op tijd bij bent 

kun je daar heel wat van meemaken. Want bij de dauw zijn vogels en reeën het meest actief. Je gaat op 

pad in boswachterij Austerlitz met ervaren gidsen van Staatsbosbeheer en geniet van de dageraad. On-

derweg vertellen de gidsen je over het bos en de dieren die er leven en wacht je een heel leuk pro-

gramma voor jong en oud. De wandeling is op Hemelvaartsdag (14 mei) en start om 7 uur op de par-

keerplaats de Franse Put aan de Zeisterweg in Austerlitz (tegenover de afslag bij de Traaij naar Drie-

bergen) Aanmelden is voor deze excursie niet nodig. Deze excursie is gratis. 

 

 

Hitsige reeën in boswachterij Austerlitz 
Het is zomer en de bronsttijd van de reeën begint nu! Bokken verdedigen hun territorium en hun da-

mes. Soms hoor je ze blaffen! Reeën laten zich niet gauw zien. Maar hun looppaadjes, slaapplekken, 

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. De wan-

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

huis. Let op: voor deze excursie is aanmelden verplicht! Dit kan via info@beauforthuis.nl. Er 

kunnen maximaal 60 mensen mee (de groep wordt dan in 4 groepen gesplitst). De kosten bedragen 

€2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen,  ter plaatse te voldoen. De excursie duurt anderhalf á 

twee uur. 

 

In de voetsporen van Napoleon 
Op zondag 7 juni neemt Staatsbosbeheer je mee in de geschiedenis van boswachterij Austerlitz. Het 

dorp ontstond zo’n 200 jaar geleden toen de soldaten van Napoleon er hun legerkamp bouwden. Er 

was toen nog niet veel meer dan een uitgestrekte heidevlakte. De 20.000 soldaten lieten hun sporen na 

in het gebied en deze kunnen we nu nog op tal van plekken zien. Maar ook nadat de soldaten vetrok-

ken waren, was het gebied volop in beweging. De heide werd omgevormd tot productiebos en er kwa-

men twee landgoederen. Het bos heeft daarna nog verschillende functies gehad. Tijdens de excursie 

gaan we op zoek naar de sporen die de geschiedenis in het bos heeft achtergelaten. De wandeling start 

om 14.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten 

bedragen €2,50  voor kinderen en € 5,- voor volwassenen. Vooraf aanmelden is niet nodig. 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 

 

 

 

 

 

  

http://www.clubsalsera.nl/
mailto:salsadansen@hotmail.nl
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Ingezonden bericht 
 

 

‘Zaterdag 28 maart reden we Austerlitz weer binnen, waar de banner van onze salsaband Pimiento ons al blij-

moedig verwelkomde. 

Dat warme welkomstgevoel werd binnen versterkt. Vorig jaar mochten we voor het eerst ervaren wat een en-

thousiaste dansers er in Austerlitz en omstreken wonen, dit jaar werden we als vrienden onthaald. 

Van het feest vorig jaar was een prachtig fotoboek samengesteld, dat we onder het genot van een kopje koffie 

hebben doorgebladerd. 

Iedereen had weer zin om er ook dit jaar een geweldig feest van te maken. Alleen de dames van de bar vonden 

het erg jammer dat de bar verplaatst was, waardoor ze niet meer het hele optreden mee konden maken. 

Door de feestelijke aankleding van de zaal had je geen moment het idee dat hier ook de jeugd basketbalt en er 

vergaderingen worden gehouden. In een mum van tijd stond dan ook de dansvloer vol om de eerste pasjes te 

leren in het salsadansen. 

Dat ging er pikant aan toe:’partnerruil’ werd aangemoedigd en de open houding ging regelmatig over in een 

intiemere gesloten danshouding. In de rueda ging je van dame 1 naar 2 naar 3 en weer terug. In mum van tijd 

hadden alle dames een dansje gemaakt met alle heren. De sfeer zat er dus al goed in toen salsaband Pimiento 

zijn optreden inzette. Bij de muziek van Pimiento, het pittige pepertje, stegen de temperaturen al snel naar tropi-

sche hoogten. 

In rap tempo wisselden salsanummers, bachata en merengues elkaar af. Een korte onderbreking werd vakkundig 

ingevuld door salsa-DJ Freddo. En daarna ging de band weer van start. Met bekende nummers als Oye Como 

Va, Demasiado Corazón en Cuarto de Tula konden ook de niet latino-kenners genieten van een opzwepende 

band. 

Het was al heel snel na middernacht. Tijd voor taart met de band en de organisatie. En als goede vrienden na-

men we weer afscheid, maar niet voordat alle bandleden een roos en zoen van Sonja in ontvangst had genomen.  

Zij weet als geen ander de gezellige hartelijkheid van een Limburgse schone te combineren met een strakke 

organisatie en oog voor detail. 

We hopen volgend jaar weer terug te mogen komen. 

¡hasta luego!’ 

 

Namens ‘Pimiento’, 

Jack Muller, bandleider 

 

  
Salsaband Pimiento 
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Nieuws van Cantiamo 

 
 

Deze maanden zijn we druk met de repetities voor de vele optredens die afgesproken zijn. Het eerst-
volgende concert is samen met het Puttens Mannenkoor in Putten op zaterdag 6 juni om 20.00 uur. 
Vorig jaar is dit koor bij ons te gast geweest en nu gaan wij naar Putten. U bent natuurlijk ook van 
harte welkom.  
Het adres is: Gereformeerde kerk, Achterstraat 39 in Putten.  
En dan op de vrijdag 12 juni zijn we uitgenodigd door het Brugkerkkoor uit Amersfoort. Het adres 
daarvan is: Schuilenburgerweg 2, Amersfoort. Dit concert is eveneens om 20.00 uur. 
 
 
Ook heb ik u beloofd nog iets te vertellen over ons project: zang met toneel. We geven zes uitvoerin-
gen en de voorpremière is op donderdag 29 oktober 2015 om 20.00 uur in het….. 
Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, Austerlitz.  
 
 
U kunt zich voor de première opgeven als “Boezemvrienden van de Buren”. De kaarten kosten €25,- 
per stuk en worden per twee stuks verkocht. Hapje en drankje inbegrepen. Alleen deze kaarten geven 
recht op het bijwonen van de première op 31 oktober 2015 om 20.00 uur. Het aantal Boezemvrienden 
is gelimiteerd tot 35 (dus 70 kaarten). Hier geldt dus: wie het eerst komt… 
U kunt alle bijzonderheden vinden op de website  www.vriendenvandeburen.nl 
Wilt u ons koor versterken? Kom langs op de maandagavond om 20.00 uur in het Trefpunt en wordt 
ook enthousiast! 
Voor inlichtingen over Cantiamo kunt u contact opnemen met: 
Hennie van Spelden, 
Tel: 0343-491677 
e-mail gvanspelden@ziggo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter van Putten 
Jos van den Bovenkamp  

http://www.vriendenvandeburen.nl/
mailto:gvanspelden@ziggo.nl
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Nieuws van fanfarecorps Erica 
 

 

 

Palmpasenoptocht, zaterdag 28 maart 
Helaas konden wij de Palmpasenoptocht dit jaar niet muzikaal begeleiden. Dat vonden wij heel jam-

mer. Er was geen slagwerk beschikbaar en zonder slagwerk kunnen wij niet spelen. Dit kwam mede 

door het concert wat wij ’s avonds hebben gegeven bij Constantia. Wij zijn blij dat DAD het muzikale 

gedeelte heeft kunnen opvullen. Wij hopen natuurlijk volgende keer zelf weer een vrolijke noot te bla-

zen bij de optocht!! 

 

 

Dubbelconcert met Fanfare Constantia te Werkhoven, zaterdag 28 maart 

Wij waren door onze zustervereniging Constantia uit Werkhoven gevraagd om gezamenlijk een con-

cert in de R.K. Kerk van Werkhoven te verzorgen. In 2012 heeft Constantia bij ons meegewerkt aan 

een dubbelconcert, dus het was niet meer dan logisch dat wij in Werkhoven acte de présence gaven. 

Het was heel bijzonder om in deze kerk te spelen omdat de akoestiek zo anders is. 

Beide fanfares gaven een mooi concert en het was een geslaagde avond. 

 

 

Dubbelconcert met Cantiamo 11 april  

Om ieder halfjaar een concert geheel zelf te vullen is niet altijd haalbaar. Daarom hebben we Cantiamo 

benaderd om te vragen of zij het gedeelte voor de pauze wilden vullen. Cantiamo wilde daar graag aan 

meewerken en zij verzorgden onder leiding van dirigent Arie Perk een prachtig concert.  

Het publiek kon genieten van nummers zoals het Slavenkoor uit de opera Nabucco, een medley uit The 

Phantom of the Opera, Gabriella’s Song uit de film As it is in Heaven en een solistisch optreden van 

tenor Jaap Logge in de medley uit de musical Joseph. 

Na de pauze was het de beurt aan Erica onder leiding van dirigent Bert Willemsen. De zaal werd ge-

vuld met klanken van onder ander de prachtige nummers Broken Sword, Highlights from Frozen en 

Birdland. Onze drie drie bassisten Rinus van Essen, Remon de Blom en Bart van Beek brachten een 

bijzonder solo ten gehore in The Bombastic Bombardon. 

Deze muzikale avond werd gezamenlijk door beiden verenigingen afgesloten met ‘Laat me’ bekend 

van Ramses Shaffy.  

Het was een geslaagd concert en de zaal zat lekker vol, dat is altijd fijn. Bedankt dat u erbij was! 

 

 

Huldigingen 

Tijdens het voorjaarsconcert werden ook twee jubilarissen gehuldigd: Ruth Verhoef is 40 jaar muzi-

kant en Cor de Blom zelfs al 60 jaar muzikant bij Erica. Beide heren zijn altijd actief lid geweest. Zo is 

Ruth onder andere voorzitter geweest en heeft jarenlang de verlotingen verzorgd. Cor heeft onder an-

dere vele jaren in de muziekcommissie gezeten en was heel lang onze bibliothecaris.  

Niet op het podium, maar wel gehuldigd werd ook Enny Schouten. Zij is ook al 40 jaar muzikant. 

Tijdens onze jaarvergadering van 5 maart hebben wij ook vier andere leden gehuldigd: Gijs Vissers, 

Wil Schouten, Cees van der Sluis en Frits Stoltenborgh waren allemaal 45 jaar muzikant. 
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Komende activiteiten:  

 Maandag 27 april: Aubade Koningsdag Dorpsplein Austerlitz. 

 Donderdag 30 april: Bevrijdingsconcert in de Amandelhof te Zeist. 

 Donderdag 14 mei: Dauwtrappen.  

 Woensdag 5 juni: muzikale ondersteuning voor de wandelaars van de Avondvierdaagse.  

 Donderdag 25 juni: Zomeravond concert i.s.m. de Gitaar Academie. 

 Zondag 20 september: 25
e
 Heikneuter Blaasfestival Austerlitz. 

 

 

Kijk op onze website en/of facebook of ons Ericaantje (dorpsflyer) voor de laatste actuele informatie 

 

 

Als u zelf muzikant bij Erica wilt worden bent u van harte welkom! Kom eens vrijblijvend op een 

donderdagavond bij onze repetitie kijken/luisteren. Ook al heeft u nog nooit een blaasinstrument be-

speelt, wij willen u dit graag leren! Erica is echt een heel gezellige vereniging. 

 

 

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 

 

  

mailto:franseles@casema.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=facebook+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=h5E-SXVQjudDbM&tbnid=Hs1GypbUrDBj4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://masterplanvlagheide.nl/&ei=tklQUfLiO-m70QWpoYHgCg&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNHjR0Lty1RMFEZvDP5SpgNsLWwXW
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Judo-succes voor Austerlitz 
Op 20 en 21 maart vond in Dalfsen het Dutch Open 2015 voor karate, judo en sambo plaats. Een internatio-

naal evenement waar 800 deelnemers uit maar liefst 17 landen elkaar op sportief gebied uitdaagden. Zo wa-

ren er judoka’s uit onder andere Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Polen en Oekraïne.  

Voor de Nederlandse deelnemers geldt dat de resultaten direct bepalend zijn voor het Nederlands Kampioen-

schap. Twee deelnemers uit Austerlitz wisten hier een mooi resultaat te boeken: Jurre Lutje Wooldrik werd in 

de klasse tot 27 kg derde van Nederland en Laurens van Benthem behaalde in de klasse vanaf 38 kg zelfs een 

prachtige tweede plaats! 

De judolessen in Austerlitz worden iedere vrijdagmiddag verzorgd in de sportzaal van ’t Trefpunt door Sport-
centrum Graafland. Met zo’n 20 jeugdige en enthousiaste judoka’s wordt er serieus getraind, maar uiteraard 
ook veel plezier gemaakt. 
Vrijblijvend een proefles volgen kan altijd. Neem daarvoor contact op met Henk Graafland:  06-51639739. 
 
 

 
   Jurre Lutje Wooldrik  & Laurens van Benthem   
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Historie Austerlitz blootgelegd 
 
Een tiental dagen lang hadden vreemdelingen hun kamp opgeslagen in Austerlitz. De witte tentdoeken deden 

echter in geen enkel opzicht vermoeden dat het hier een nieuw legerkamp van Napoleon Bonaparte betrof. Dat 

dit kamp zich op exact dezelfde plaats bevond als het legerkamp van Napoleon zo’n twee eeuwen geleden was 

echter evenwel geen toeval: Dit keer was het kamp opgeslagen door archeologen van Bureau Baac. Zij onder-

zochten welke wetenswaardigheden deze Austerlitzse grond verborgen hield over Napoleon’s kamp. 

 

Wat hun bevindingen waren konden de inwoners van Austerlitz op 18 maart j.l. zien op deze plek: de ‘Paarden-

berg’ in de wijk Franse Veld (Weideweg/ Hubertweg). 

 

Belangstellenden konden deze dag langkomen om zich te laten informeren over de historie van deze grond die 

in de nabije toekomst plaats zal bieden aan nieuwbouw. Er werden rondleidingen langs de opgraafwerkzaamhe-

den gegeven door archeologen en kinderen mochten met een metaaldetector speuren. Verder werden er knutsel-

activiteiten georganiseerd met het thema ‘Napoleon’. 

Wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof werd aan het einde van de middag ‘getrakteerd’ op een oude kogel die 

hier gevonden was. 

 

Inmiddels is het archeologisch onderzoek afgerond, de bevindingen zijn genoteerd en de gaten zijn weer dicht-

gegooid. Klaar voor de volgende fase richting nieuwbouw. 

 

  
Waslijn met archeologische informatie    Kampement op ‘de Paardenberg’ 

  
Zicht op ‘de Paardenberg’ vanuit Franse Veld   Archeoloog laat zien wat er gevonden is 
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Gat waarin de diverse kleuren van de aarde tonen wat  Archeoloog toont metalen voorwerp uit de tijd van Napoleon 

hier geweest is 

 

 

 

 

 

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 

mailto:info@blomdance.com
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Bericht van Van Omme & De Groot 
 

Aan de geïnteresseerde inwoners van Austerlitz, 

 

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van 9 maart jl. met betrekking tot het uitbreidingsplan Aus-

terlitz-Noord, is er gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid hier vragen over te stellen. 
 

Uw vragen zijn met die van anderen gebundeld in een document en in samenspraak met De Kombina-

tie en de Gemeente Zeist voorzien van onze reactie. 

 

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marco Dijkshoorn 

 

Van Omme & De Groot 

 

Betreffend document vindt u achter in deze Prikkel. 
 

 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE 
 

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

Alle nieuws is welkom! Vele bijdragen, van allerlei aard, maken De Prikkel tot een leuk, leesbaar en 

gevarieerd blad voor alle inwoners van Austerlitz. 

 

Let op: De deadlines voor ALLE  Prikkels van het jaar staan altijd voorin De Prikkel vermeld! 

Houd er rekening mee dat vermelde data harde deadlines zijn. Dat wil zeggen dat na deze datum geen 

kopij meer geaccepteerd zal worden. 

 

Lever uw kopij dus ruimschoots vóór de deadline in om er zeker van te zijn dat uw bericht een plaats 

krijgt in De Prikkel. 
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Beeldverslag 
Caribbean Spring Party, zaterdag 28 maart in ’t Trefpunt 
 

 
Huis-DJ Fred van ’t Trefpunt, hier aan het werk 

als latin DJ Freddo 

 

 

 

 

   Salsaband Pimiento in ‘t Trefpunt 

 

  Vele dansende mensen uit Austerlitz en omstreken      in de tropisch gedecoreerde gymzaal van ’t Trefpunt 

 

 

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) 
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Agenda Austerlitz Lente/Zomer 2015 
 

 
 

Ma 27 apr. Koningsdag met vrijmarkt en Aubade op Dorpsplein 

  Meer info: pag. 4 

 

Do 20 apr. Erica speelt in De Amandelhof te Zeist 

  Meer info: pag. 20 

 

Di 5 mei Bevrijdingsdag, met toer van oude legervoertuigen door Austerlitz n.a.v. 70 jaar bevrijding 

(v.a. +/- 8.30 uur). Meer info: pag. 4 

 

Ma 11 mei 16.00-17.00 uur: Spreekuur wijkwethouder in ’t Trefpunt 

  Meer info: pag. 7 

 

Do 14 mei 07.00 uur: Dauwtrappen 

 Meer info: pag. 13 en pag. 20 

 

Wo 3 jun. Avondvierdaagse Zeist komt door Austerlitz, Erica speelt in muziektent Dorpsplein 

 Meer info: pag. 20 

 

Za 6 jun. 20.00 uur: Cantiamo treedt op in Putten 

 Meer info: pag. 16 

 

Zo 7 jun. Wandeling ‘In de voetsporen van Napoleon’, onder begeleiding van Staatsbosbeheer 

 Meer info: pag. 13 

 

Zo 7 jun. Deadline Prikkel Juni 2015 

 Meer info: pag. 3 en pag. 30 

 

Ma. 8 jun. 16.00-17.00 uur: Spreekuur wijkwethouder in ’t Trefpunt 

 Meer info: pag. 7 

 

Vr. 12 jun. 20.00 uur: Cantiamo zingt in Amersfoort 

 Meer info: pag. 17 

 

Zo 14 jun. Erica neemt deel aan 1
e
 Heuvelrugconcert te Amerongen 

 Meer info: pag. 20 

 

Do 25 jun. Zomeravondconcert Erica en Gitaar Academie op Dorpsplein 

 Meer inf: pag. 11 en pag. 20 

 

Za 1 aug. 20.00 uur: Reeën spotten met Staatsbosbeheer 

Meer info: pag. 13 

 

Zo 20 sep. 25
e
 Heikneuter Blaasfestival Austerlitz.   Meer info: pag. 20 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMvPsqp0vRRBGM&tbnid=EE3RPxP1ooZxAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.quest.nl/achtergrond/de-7-opmerkelijkste-kalenders-1&ei=aPwyUo6THObW0QWRkIHYDQ&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNEhxrLoy7vUI7F2y1FPfoUiZoOtr

