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Stichting Austerlitz Samen (SAS)  
Dankzij giften van inwoners heeft SAS al vele verenigingen 
en instanties in Austerlitz financieel kunnen steunen bij 
het realiseren van hun wensen en initiatieven.  
 
We kunnen uw giften daarom goed gebruiken! 
 
– Wilt u doneren aan SAS?  
Maak uw gift over op: NL85RABO0395273234 ten name 
van Stichting Austerlitz Samen.  
– Wilt u zelf een aanvraag indienen? 
Stuur uw aanvraag naar : AusterlitzSamen@gmail.com of bel Jan Smelik op 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 ouder 
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 
 
Warm de winter in 
Rond de jaarwisseling hadden de beelden bij de 
ingang van ons dorp opeens een warme witte 
wollen sjaal om. Wie was zo begaan met ons hert 
en de man met huis? Het mysterie werd snel 
opgelost, het bleek een ludieke actie van Auster-
litz Zorgt! En terwijl ik dit schrijf is de vorst inge-
treden en zijn de sjaals geen overbodige luxe. 
 
Hart van Austerlitz 
De activiteiten rondom het Hart van Austerlitz 
zijn in volle gang. Er is een aantal zienswijzen 
ingediend bij de gemeente naar aanleiding van 
het gepresenteerde bestemmingsplan. De ge-
meente is deze momenteel aan het behandelen. 
De volgende stap is dat er een zogenaamd GONS 
(Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl) traject wordt 
gestart, waarbij bewoners betrokken worden  bij 
het opstellen van een ontwerp voor de locatie. 
Het Hart van Austerlitz wordt bepalend voor het 
dorpsaanzicht, dus een serieuze opdracht. Het 
leefbaarheidsonderzoek bepaalt uiteraard de 
kaders waarbinnen gewerkt gaat worden. In de  
 
 
 
 

 
 
 
 
volgende Prikkel kunnen we hopelijk meer mel-
den. 
 
Nieuwe website en Facebook 
Het bestuur is bezig om een nieuwe website te 
laten maken. Deze moet zowel voor de bezoekers 
als de beheerders gemakkelijker te gebruiken en 
overzichtelijker zijn. Zodra we “in de lucht” zijn 
hoort u van ons. Bekijk ook eens de Facebook 
pagina van Austerlitz’ Belang, hier zijn veel foto’s 
op te zien en er kunnen natuurlijk ook foto’s ge-
plaatst worden. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 30 maart aanstaande is de Algemene Leden-
vergadering, wij nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. En wij hopen u natuurlijk ook te 
treffen op een van de komende activiteiten zoals 
Palmpasen en Koningsdag. 
 
Namens het bestuur van Austerlitz Belang, 
Sandra Numan 
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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 Wijkinformatiecentrum 
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) 
 

 
Volg ons ook op Twitter:  
 
@zeist_oost 
@WM_ZeistOost 
@PolZeistOost 
@ZeistOostVitaal 
 
Telefoonnummers 
Heeft u meldingen over scheve stoeptegels, kapotte straatlantaarns of andere tekortkomingen in de 
openbare ruimte, bel 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    
 

mailto:zeist@zeist.nl
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Nieuws van Austerlitz Duurzaam 

 
 

 
Sinds een paar maanden heeft Austerlitz Duurzaam een eigen Facebook-pagina: 
www.facebook.com/austerlitzduurzaam. Regelmatig plaatsen we daar nieuwsberichten en duur-
zaamheidstips. Ga eens kijken en geeft u ons ook een ‘like’? 
 
 
Isoleer nu je woning! 
Eind november 2015 heeft energieadviseur Edwin Bommezij van ‘Energytoday’ op verzoek van 
Austerlitz Duurzaam in het dorpshuis een lezing gehouden over energiebesparing en isolatie van 
woningen. De informatiebijeenkomst werd door zo’n twintig belangstellenden bezocht. Op die 
avond bood Edwin aan om een energie- en comfortadvies voor woningen op te stellen. Het me-
rendeel van de aanwezigen had daarvoor belangstelling. 
Tot 15 februari a.s. is het mogelijk om een dergelijk advies aan te vragen voor de speciale prijs van 
€45, -. Samen met u loopt hij de hele woning door en geeft tips voor energiebesparing in een rap-
port. Tevens kan hij vrijblijvend een offerte uitbrengen voor de isolatie van (onderdelen van) uw 
woning. Als u ook belangstelling hebt voor een dergelijk advies, stuur dan een e-mail naar 
secretariaat@austerlitzduurzaam.nl. Wij geven de aangemelde adressen door aan ‘Energytoday’.  
 
 
Wilt u ook zonnepanelen? 
Zonnepaneleninstallateur New Solar uit Woudenberg, waarmee we vorig jaar hebben samenge-
werkt bij het zonnepanelenproject, is bereid om tot 1 april a.s. korting te geven op zonnepanelen. 
Het gaat om dezelfde korting als vorig jaar. Als u een offerte voor zonnepanelen wilt ontvangen via 
New Solar, kunt u dat via www.newsolar.nl aanvragen. 
Als u  ‘Austerlitz Duurzaam’ noemt, kunt u gebruik maken van een korting op de kosten voor een 
aansluiting op de meterkast van €275, - en 1,5 procent op de totale offerte. Austerlitz Duurzaam 
krijgt 2 procent om de kosten van dit project en volgende projecten te dekken. We stellen het op 
prijs als u ons ook een mailtje (naar secretariaat@austerlitzduurzaam.nl) stuurt, waarin u aangeeft 
een offerte bij New Solar te hebben aangevraagd. 
 
 
Informatie-avond over zonnepanelen 

Als u meer wilt weten over ons zonnepanelenproject, kom dan op donderdag 3 maart naar het 

Dorpshuis. Samen met New Solar organiseren we dan een informatieavond over zonnepanelen. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Lees verder ->> 

https://www.facebook.com/austerlitzduurzaam
mailto:secretariaat@austerlitzduurzaam.nl
http://www.newsolar.nl/
mailto:secretariaat@austerlitzduurzaam.nl
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Duurzaamheidstips         
Als u een zogeheten close-in boiler heeft (een kleine boiler in een aanrechtkastje), kunt u energie 
besparen door de boiler via een tijdklok te installeren. Daardoor kunt u de boiler ’s nachts (bij-
voorbeeld tussen 22.00 en 7.00 uur) uitschakelen. Dat kan een besparing van €20,- per jaar ople-
veren. Een timer kost ongeveer 10 euro. Die kosten heeft u dus in een half jaar terugverdiend. Ook 
door de temperatuur te verlagen naar bijvoorbeeld 60 graden kunt u energie en dus geld bespa-
ren.  
 
Ook het vervangen van de motor van ventilatiesystemen kan een forse besparing opleveren. Vaak 
wel tientallen euro’s per jaar. Onze dorpsgenoot Gerard Vrij Peerdeman is gespecialiseerd in het 
reinigen van ventilatiesystemen en het vervangen van de motoren. Hij biedt de leden van Auster-
litz Belang een korting van 10 procent aan. Kijk voor meer informatie op de website van Gerard 
Vrij Peerdeman: 
www.ventilatie-onderhoud.nl 
 
Onze laatste tip is een leestip: 
Verderop in deze Prikkel staat een interview met onze voorzitter Tine van Merwijk. Lees wat Aus-
terlitz voor haar zo bijzonder maakt en welke duurzaamheids-maatregelen zij zelf al genomen 
heeft. 
 
 

De boekenkast van Austerlitz 
 

 

De boekenkasten van Austerlitz’ Belang in het DORPSHUIS zitten boordevol boeken. 

Fijn dat er zoveel mensen hun boeken met anderen willen delen! 

 

Het is altijd mogelijk boeken te lenen of te ruilen als het dorpshuis open is. 

Lenen en ruilen kan zonder enige administratie  

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGo-9u4i8gCFYbpFAodTs8P0w&url=http://www.zeelandia-international.com/recipes/technical-bakery-tips&psig=AFQjCNEF3iexwLwSThIeym8OvXbq83dkSQ&ust=1443038786001144
http://www.ventilatie-onderhoud.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZi6C6wL3KAhXCOhQKHRg_CjsQjRwIBw&url=http://www.readingaftermidnight.com/mf/tmcoc/spring-break.html&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNElxTkexituL0J01zDsD2kfMkVJFQ&ust=1453554952161692
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Mededeling van de redactie 

 
Heb jij 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 nieuwsblad voor alle 

inwoners van Austerlitz. 

 

Wist je dat… ongeveer 50% van de kopij bij ons wordt aangeleverd ná de deadline? 

Als 50% vraagt om bij wijze van uitzondering kopij later te mogen inleveren is dat géén uitzondering meer.  

Tip: Noteer alvast alle deadlines zoals aangegeven in de inhoudsopgave voorin de Prikkel. 

 

Dus: Inleveren na de deadline? Sorry, volgende keer beter! 

 

FACEBOOK 

De Prikkel is nu ook actief op Facebook! 

Ben je al bevriend met De Prikkel? Je vindt ons onder de naam ‘Austerlitz Samen’. 

Volg het meest actuele nieuws op onze pagina: www.facebook.com/austerlitzsamen 

 

Kan jouw nieuws niet wachten tot de volgende Prikkel? Mail het dan naar de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

o.v.v. Facebook en jouw nieuws komt op onze FB-pagina. 

 

 

 

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

http://www.facebook.com/austerlitzsamen
mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
mailto:info@blomdance.com
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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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Stichting Austerlitz Samen in 2015  
 
 
 
 
 
 

Stichting Austerlitz Samen steunt activiteiten die de leefbaarheid en de sociale samen-
hang tussen de inwoners van Austerlitz bevorderen met een financiële bijdrage.  SAS is 
volledig afhankelijk van giften. 

 

Ondersteuning initiatieven in 2015 

SAS heeft het afgelopen jaar weer verschillende activiteiten ondersteund. Er is een SAS-bijdrage ge-
gaan naar: 

- het Heikneuter Blaasfestival (Erica); 

- het shantyfestival en de activiteiten tijdens koningsdag (Het Plein i.s.m. Dorpshuis ‘t Trefpunt); 

- de opening van het Beauforthuis (Beauforthuis); 

- de opvoering ‘Buren’ (Cantiamo); 

- het afscheidsweekend van de RK gemeenschap (RK gemeenschap Austerlitz); 

- de tweede schuifdeur van het dorpshuis (‘t Trefpunt). 
 

 

Austerlitz Kwartet 

Een uniek project dit jaar was het Austerlitz Kwartet.  44 verenigingen, stichtingen en bedrijven uit 
Austerlitz hebben het kwartet mede mogelijk gemaakt. De kwartetten zijn huis-aan-huis verspreid. Het 
kwartet blijkt daarnaast een gewaardeerd (verjaardags-)cadeautje voor oud-inwoners van Austerlitz, 
kinderen en klein-kinderen. Losse kwartetten kosten € 5,= en zijn nog te bestellen via AusterlitzSa-
men@gmail.com.  

mailto:AusterlitzSamen@gmail.com
mailto:AusterlitzSamen@gmail.com
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Er staan twee fouten in het kwartet. Het telefoonnummer van loodgieters- en onderhoudsbedrijf B. 
Klomp is  06-54916417. Het wandelweekend van Austerlitz Belang vindt plaats in oktober.   

Het Austerlitz Kwartet heeft SAS een mooi bedrag opgeleverd dat we weer volledig kunnen besteden 
aan initiatieven in het dorp. 

 

 

 

Een gift of een aanvraag? 

– Een aanvraag indienen? Stuur de aanvraag naar : AusterlitzSamen@gmail.com of bel Jan Smelik 

(0343-491406) 

– Doneren? Maak een zelf gekozen bedrag over op: NL85RABO0395273234 ten name van Stichting 

Austerlitz Samen. Jaarlijks een (fiscaal aftrekbaar) bedrag schenken kan ook. We leggen graag de 

mogelijkheden uit. 

 

Je woont niet voor niets in Austerlitz! 

 
Jan Smelik (voorzitter), Heleen Glaudemans (penningmeester) en Bronja Versteeg (secretaris) 
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Foto’s winter 2015/2016 

 

     
21 november: Voor de intocht van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn vele Austerlitzers uitgelopen 

 
 
 
 
 

    
28 november: Najaarsconcert door Erica in ’t Trefpunt       31 december, Oudejaarsavond: ‘nieuwjaars-vuur’ op 
        Dorpsplein, brandweer voorkomt erger 
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17 januari: de winterse ‘Paardenberg’ met uitzicht op de Weideweg 
 

 
17 januari: besneeuwde Traay met het sinds kort beschadigde entreebord van Austerlitz
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Winterdip? 
Meer bewegen en leuke mensen ontmoeten in een tropische sfeer! 

 

Salsa Club Salsera 

Gezellig, sportief, 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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Presentatie reeënfilm (herhaling) 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de presentatie van mijn tweede ree-

enfilm. 

In oktober vorig jaar moesten vele mensen de presentatie voor-

bij laten gaan vanwege een zeer drukke periode in het vereni-

gingsleven. 

Daarom wordt de film voor de tweede maal gepresenteerd op 

woensdagavond 3 februari 2016 om 20.00 uur in De Hoeksteen 

te Austerlitz. Entree: €5,- incl. koffie/thee. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Martin Opmeer. 
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Nieuws van Cantiamo 

 
 

 

Wat hebben we weer heerlijk gezongen in 2015 en zoveel optredens! Het begon al met ons optre-
den in Putten in het voorjaar en daarna een concert in Amersfoort. Toen in oktober en november 
onze 6 optredens in het Beauforthuis en de Kouwenhovenzaal met de “Buren”. Dat was een suc-
ces! En zoveel toeschouwers dat u het vast wel gehoord of gezien hebt. In december hebben we 
een kerstconcert gegeven, samen met het Zeister Vrouwenkoor en we hebben de kerstnacht nog 
meegedaan aan een kerstdienst in de Gregoriuskerk in Bilthoven.  

En dit jaar?  
We gaan in ieder geval samen met het koor Credo op Palmzondag 20 maart in de kerk van de 
Evangelische Broedergemeente de “Crucifixion’ zingen van John Stainer. U kunt het vast noteren 
in uw agenda.  
 
Zoals u wellicht weet presenteerden allerlei verenigingen zich op zaterdag 9 en zondag 10 januari 
in dorpshuis t Trefpunt.  
Hoewel het aantal bezoekers beperkt was, werd onze zanggroep al snel groter; want… 
er waren verschillende bezoekers die kwamen kijken… nee luisteren! En die waren zo enthousiast 
dat ze direct met de groep meezongen. Zo enthousiast zelfs, dat één persoon zich ter plaatse als 
nieuw lid aanmeldde, fantastisch! 
Als u nu denkt: Ik kan zingen, dat heb ik gemist, dat lijkt me leuk! Niet getreurd. Elke maandag-
avond vanaf 20.00 uur repeteren we in ‘t Trefpunt. Kom eens luisteren of meezingen. 
 
Wij willen graag nog een aantal bassen en tenoren verwelkomen om ons koor te versterken!  

Voor inlichtingen over Cantiamo kunt u kijken op de website www.cantiamo-austerlitz.nl en/of 
kunt u contact opnemen met Hennie van Spelden, tel: 0343-491677  

 

Met muzikale groet, 

Jos van den Bovenkamp 
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Gastouderopvang  Natuurlijk  Klazien 

Wie ben ik:             

Ik ben Klazien van der Wielen - Nouwen, getrouwd met Michel en moeder van een zoon van 23 jaar die inmiddels samenwoont. 

Wat heb ik gedaan:     Ik heb  ruim 15  jaar in de commerciële business gezeten en was dit eigenlijk wel een beetje zat. Door mijn 
jaren ervaring met paardrijles geven aan kinderen met een beperking met mijn pony Beau, ontdekte ik dat ik meer wilde gaan doen 
met de verzorging en begeleiding van kinderen. Ik heb ruim twee jaar als helpende gewerkt met verstandelijk en visuele gehandicap-
te kinderen bij Bartimeus,  waar ik heel veel voldoening uit kreeg. Daarbij heb ik drie jaar voor verschillende gezinnen oppaswerk 
gedaan en ik vond dit zo leuk dat ik het professioneler aan ben gaan pakken. 

Als Gastouderopvang Natuurlijk Klazien voldoe ik aan alle kwaliteitseisen voor de Wet Kinderopvang (Landelijk geregistreerd 
onder nr. 948684719). Ik ben in het bezit van een MBO nivo2 Helpende  Zorg en Welzijn voor Gastouders en ben in het bezit van 
een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Ik en mijn partner zijn in het bezit van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag, de woonkamer en de slaapkamers voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de beschikbare speel- en slaap-
ruimte (3,5m2 per kind). Jaarlijks word een paar keer door het betreffende Bemiddelingsbureau (Gastouderbureau Roodkapje) en de 
GGD een Risico inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid afgenomen. Als gastouder ben ik in het bezit van een aantal 
Achterwachten, die in geval van nood kunnen worden ingeroepen. De achterwacht kan alle nodige gegevens vinden en zal de ou-
ders inlichten.  

Hoe ga ik dit doen: Gastouderopvang Natuurlijk Klazien is een kleinschalige gastouderopvang die dagopvang biedt met een 
bijzonder thema (omgang met natuur en dieren) 

Gastouderopvang Natuurlijk Klazien wil 1 weekend in de maand met een bijzonder thema (omgang met natuur en dieren) opvang 
en/of vakanties bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. (ook kinderen met een beperking) vergoeding via PGB 

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen t/m groep acht van de basisschool.   

Locatie en activiteiten:     Ik bied een veilige en gestructureerde omgeving. Ons huis staat  tegenover het bos aan de rand van 
Austerlitz, Austerlitzseweg 29 waar de kinderen spelenderwijs ook met de dieren en de natuur werken aan hun leerdoelen. 

      

Begeleiding:  

Gastouderopvang Natuurlijk Klazien vind het onder andere belangrijk om bij te dragen aan een positief effect op het gedrag en de 
ontwikkeling van het kind met dieren, waarbij ik werk met een pedagogisch werkplan. Ik vind, dat dieren samen met de natuur een 
hele belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen kunnen spelen. 

Onze hondjes en shetlandpaardje lopen graag mee tijdens de fijne wandelingen in het bos en onder begeleiding kunnen de kinderen 
de honden en konijnen of cavia’s knuffelen en verzorgen. De kleine pony’s staan dag en nacht in de wei, maar komen soms in de 
paddock (de paddock is een grote omheining met zand) achter het huis, daar kunnen de kinderen de pony’s verzorgen. 

Het kind mag zijn zoals hij/zij is:      Gastouderopvang Natuurlijk Klazien vind dat  ieder kind uniek is en dat ze van nature de 
wereld gaan ontdekken en onderzoeken. Kinderen leren door de ervaringen en belevingen die ze opdoen. Ik wil de kinderen een 
omgeving bieden waarin ze hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, normen en waarden leren en zich veilig 
voelen. Dit draagt eraan bij, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig mens met respect voor zichzelf en anderen. 
Hiernaast vind ik het belangrijk dat ze vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen 
zijn.  

Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bellen: Gastouderopvang  Natuurlijk  Klazien: Tel: 06-194478546 

KKllaazziieenn  vvaann  ddeerr  WWiieelleenn  --  NNoouuwweenn 
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Zeist zonder zwerfafval, Pak het op! 

      
Landelijke Opschoondag op 19 maart 2016. 

Doet u mee met uw wijk? 

 

Aan alle buurt- en bewonersorganisaties in Zeist, 

 

Zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke 

evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden. 

 

Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? Ook in de gemeente 

Zeist gaan op verschillende plekken inwoners en organisaties aan de slag.  

 
Wilt u in en met uw buurt ook meedoen? Stuur dan een mail naar Annemarieke Holland 
(a.holland@odru.nl).  
 
Als u uw actie ook aanmeldt op www.supportervanschoon.nl dan kunt u via deze website(gratis) 
diverse actiematerialen bestellen, zoals posters, vlaggen, spandoeken  
en actiepakketten met bijv. handschoenen, vuilniszakken etc.  
 
Weet u niet zo goed hoe te starten, wilt u weten of er in uw buurt al een actie komt, heeft u grijpers, 
hesjes en dergelijke nodig, heeft u een kleine bijdrage nodig (maximaal € 50,-) 
voor bijvoorbeeld koffie en thee of wilt u hulp bij het schrijven van een persbericht of nieuwsbericht 
voor de wijknieuwsbrief? Wij helpen u graag!  
Neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 26 februari 2016, contact op met Annemarie-
ke Holland van de Omgevingsdienst regio Utrecht (a.holland@odru.nl of 088-0225006). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarieke Holland 
Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie 
 
Werkdagen: ma,di en do van 8.30 u - 17.00 u 

Omgevingsdienst regio Utrecht | Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht 
T: 088 – 022 5006 | Postbus 13101| 3507 LC Utrecht | www.odru.nl 
 
NME Zeist is gevestigd bij bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. Mijn collega 
Judith Stoker is daar aanwezig van maandag t/m donderdag en bereikbaar via T 088-0225083.. 
Ik ben op afspraak bereikbaar op de Boswerf.

mailto:a.holland@odru.nl
http://www.supportervanschoon.nl/
mailto:a.holland@odru.nl
wlmailhtml:%7bEF668B42-25A8-498C-B749-B02FE9103BE2%7dmid:/00000269/www.odru.nl
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Nieuws van Staatsbosbeheer 

 

Winterwandeling in Austerlitz 

Op zondag middag organiseert Staatsbosbeheer een winterwandeling door de bossen van Austerlitz. 

Ervaren gidsen nemen je mee het bos. In de winter is de natuur in rust maar toch is er overal leven 

te vinden. Ontdek de sporen van spechten of ligplekken van reeën. Trek warme kleren aan en neem 

je verrekijker me en laat je verrassen wat het winterse bos te bieden heeft. De wandeling start op de 

parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen€2,50 

voor kinderen en €5 voor volwassenen. Aanmelden verplicht. Meld je aan voor deze excursie via 

info@beauforthuis.nl . Vermeld daarbij je telefoonnummer en aantal personen. Het maximum aan-

tal deelnemers is 40 personen. De excursie duurt anderhalf á twee uur. 

 

Reeën spotten in boswachterij Austerlitz 

Op zondagmiddag 6 maart om 16.30u kun je met Staatsbosbeheer gidsen op zoek naar reeën in 

boswachterij Austerlitz. Het is nog vroeg in het voorjaar. De bosbessenplantjes lopen al uit, maar de 

struiken zijn nog vrijwel kaal. Daardoor kun je goed onder de bomen door kijken. Omdat de reeën 

nog in groepjes (sprongen) lopen, is dit de ideale tijd om ze te spotten. De dieren laten zich niet 

gemakkelijk zien en zijn erg schuw. De gidsen van Staatsbosbeheer weten echter precies waar je ze 

moet zoeken. Hang de verrekijker om en  ga mee! De wandeling start op de parkeerplaats van het 

Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen €2,50 voor kinderen en €5 

voor volwassenen. Aanmelden verplicht.  Meld je aan voor deze excursie via info@beauforthuis.nl . 

Vermeld daarbij je telefoonnummer en aantal personen. Het maximum aantal deelnemers is 30 per-

sonen. De excursie duurt anderhalf á twee uur. 
 

Kom met Staatsbosbeheer reeën spotten in de vroege ochtend! 
 

Op zondagochtend 17 april mag je vroeg uit de veren om met Staatsbosbeheer op zoek te gaan naar 

de reeën van boswachterij Austerlitz. Het voorjaar is al begonnen, maar de struiken zijn nog vrijwel 

kaal. Daardoor kun je goed onder de bomen kijken om reeën te spotten. De gidsen kunnen je alles 

vertellen over het leven van het ree en weten ook precies waar de reeën vaak te vinden zijn. Bij het 

krieken van de dag zijn de reeën het beste te zien. Daarom gaan we al vroeg op pad; om 6.30 uur 

start de wandeling op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70  in Austerlitz. 

De kosten bedragen €2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen.  Aanmelden verplicht.  Meld 

je aan voor deze excursie via info@beauforthuis.nl . Vermeld daarbij je telefoonnummer en aantal 

personen. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. De excursie duurt anderhalf á twee uur. 

mailto:info@beauforthuis.nl
mailto:info@beauforthuis.nl
mailto:info@beauforthuis.nl
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Vive le Français 
Taaltrainingen Frans 

 

 
 

Op vakantie naar Frankrijk? 
 

Doorlopend CONVERSATIE-lessen voor (half-)gevorderden 

Gratis proefles - 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 

 

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
mailto:franseles@casema.nl
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    FANFARECORPS 

    AUSTERLITZ 

Nieuw in Austerlitz: 
 

Pianoles! 
 
Wil je piano leren spelen? Of speel je al en wil je je spel  
op een hoger niveau brengen? Dat kan!  
Pianodocente Tima geeft woensdagmiddag professionele pia-
nolessen in dorpshuis ’t Trefpunt. 
 
Voor wie? 
•De pianolessen zijn voor iedereen, van alle leeftijden; 
•Beginners, gevorderden en mensen die de draad weer willen  
  Oppakken; 
•Pianisten die hun spel willen verrijken. 
 
Neem voor een vrijblijvende gratis proefles contact met me op!  
Website: www.pianolesvantima.nl   
Email: pianolesvantima@hotmail.com 
 
 

 

 

     2016 = 110 jaar   

 
 
 
Fanfarecorps Erica 110 jaar! 

Dat gaan we uitgebreid met u samen vieren. 

Op 18 juni organiseren wij een Promsconcert in samenwerking met o.a. Cantiamo, Gitaaracademie, 4Gents 

of Jazz, Pyramid, solisten en… het programma is nog niet helemaal rond, dus daar hoort u later nog meer 

over. 

 

Wij zijn heel blij dat de organisatie van het Kampement: Austerlitz’ Belang en Ron Verbraak ons de gele-

genheid geven om op de 3
e
 zaterdag in juni dit feest te vieren. 

 

Dit ging niet geheel zonder slag of stoot want in eerste instantie wilden wij het Kampement samen laten val-

len met de Proms. Bij nader inzien was dit geen haalbaar idee. Wij hebben na goed overleg met betrokken 

partijen, de ruimte gekregen om deze Proms op 18 juni te organiseren waar wij Austerlitz’ Belang, maar 

vooral de organisator van het Kampement, Ron Verbraak heel dankbaar voor zijn. 

Volgend jaar is de 3
e
 zaterdag in juni weer voor het Kampement en wij hopen dat er dan weer veel deelne-

mende ploegen zijn om dit spektakel te laten plaatsvinden.  

 

Wij gaan er een mooi feest van maken, voor en met u allen!  

 

Antje van de Brug, Voorzitter Fanfarecorps Erica 

http://www.pianolesvantima.nl/
mailto:pianolesvantima@hotmail.com
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    FANFARECORPS 

    AUSTERLITZ 

 

 

 

 

 

     2016 = 110 jaar  
 

 

 

 

Najaarsconcert 28 november 2015 

We kijken nog even terug naar ons najaarsconcert. We hadden een fantastische solist op trombone, 

Jan Bastiani, muzikant bij het Metropole orkest en leraar aan de Zeister Muziekschool. Het was een 

mooi en afwisselende avond en het publiek heeft erg genoten.  

Het is altijd fijn als de zaal vol zit en dat was ook dit keer weer het geval. Fijn dat u er was! 

 

 

Nieuwjaarsconcert 11 januari 2016 

Heeft u ook zo genoten van ons eerste concert van dit jaar? Ons jubileumjaar is van start gegaan in 

een informele sfeer en met lekker in het gehoor liggende muziek. Vooral de solo voor ‘fietsbel’ 

gespeeld door ons jeugdlid Lars van Luttikhuizen viel in de smaak. De zaal zat lekker vol en de 

koffie/thee werd u aangeboden door Erica en het Dorpshuis. De heerlijke koekjes werden gespon-

sord door onze eigen supermarkt Cees van Dijk, waarvoor onze dank! 

 

 

Voorjaarsconcert = DirigErica 16 april 2016 

Kent u het programma Maestro? Dan weet u ook wat DirigErica is…. Al 12 kandidaten hebben zich 

aangemeld. Uiteindelijk, na de voorrondes zullen een 6-tal dirigenten in spe,  de strijd aan gaan om 

deze uitdaging te winnen. Het publiek samen met een professionele jury, besluiten uiteindelijk wie 

de winnaar is. De dirigenten worden tijdens hun optreden gefilmd zodat het publiek ook eens de 

‘andere kant’ van de dirigent kan zien. Het beloofd een gezellig spektakel te worden. 

 

 

Promsconcert 18 juni 2016 

Zoals u elders in deze Prikkel kunt lezen is Erica erg blij dat wij op de 3
e
 zaterdag van juni een 

groots buitenconcert kunnen organiseren voor u. Vanwege ons jubileumjaar is ons zomeravond 

concert gewijzigd in een Promsconcert. Erica zal met medewerking van onder meer extra 

muzikanten, zangkoor Cantiamo, de Gitaar Academie, zanger José Bosschers en de twee 

Austerlitzse bands 4 Gents of Jazz en The Pyramids een spetterend concert neerzetten.  

Noteert u alvast deze datum in uw agenda, want dit wilt u echt niet missen! 

 

 

Oud Papier 

Ook dit jaar wordt op de 1
e
 zaterdag van iedere maand uw papiercontainer geleegd door de RMN. 
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Een lid van Erica rijdt mee op de wagen, want de opbrengst van het oud papier is voor onze 

vereniging en dat kunnen we goed gebruiken. Zorgt u dat u de container op tijd aan de weg hebt 

staan en met de voorkant van de container richting de weg? Dan heeft de chauffeur van de RMN 

deze klus zo geklaard. Onze hartelijke dank alvast! 

 

 

Blijf op de hoogte 

Lees ons Ericaantje (huis-aan-huis informatiefolder) en De Prikkel, bezoek onze website, Like onze 

Facebookpagina en houd de informatieborden bij het Dorpshuis en Cees van Dijk in de gaten voor 

meer gedetaileerde informatie van onze komende activiteiten. 

U kunt natuurlijk ook uw mailadres doorgeven voor onze mailinglijst, dan ontvangt u onze 

informatie digitaal en mist u niets. 

 

 

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten! 

 

 

Met muzikale groet, 

 

Antje van de Brug,  

Voorzitter 

 

 

www.fanfarecorpsercia.nl 

mailnaar@fanfarecorpserica.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 2016 = 110 jaar  

http://www.fanfarecorpsercia.nl/
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
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Geslaagd verenigingsweekend in dorpshuis ‘t Trefpunt 
 

 
Dorpshuis 't Trefpunt biedt onderdak aan tal van verenigingen, die ons dorp telt.  Onder het motto "Kom, 

kijk en doe mee!" hebben in het weekend van 9 en 10 januari veel verenigingen zich gepresenteerd. Zo wa-

ren er Salsa-workshops, ouderengym,  dansen voor kinderen door Blomdance en koersbal. Bovendien zorg-

den de gitaaracademie, Cantiamo en Erica voor de muzikale inbreng. 

Ook sporters kwamen aan hun trekken met volleybal, badminton, judo, bridgen, dammen en biljarten. En de 

creatieve geesten konden aan de slag met schilderen en tekenen. 

 

Kortom, een grote hoeveelheid activiteiten, waar ons dorp trots op kan zijn en waar het dorpshuis graag de 

deuren voor open zet. Veel dorpsgenoten maakten van deze unieke kans gebruik om op een vrijblijvende 

manier kennis te maken. Een aantal van hen proefde ook de ‘Ouwekamper’:  een speciaal voor ons dorp ge-

destilleerd drankje. 

 

Onze vaste beheerders Adri en Jantine kunnen daar meer over vertellen evenals over de vele mogelijkheden 

van ons dorpshuis.  

 

  
Beheerder Adri achter de bar van ‘’t Trefpunt  Concert Erica tijdens deze open dag 

 

 
 

Nadere informatie:  Dorpshuis Austerlitz, bestuurslid Frits Dimmendaal. Tel. 06-13 74 00 18 of per e-mail 

frits.dimmendaal1@gmail.com.

mailto:frits.dimmendaal1@gmail.com
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Een van ons 
Interview van een Austerlitzer. Door Ton Melgers. 

 

 
Tine van Merwijk, voorzitter Austerlitz Duurzaam: 

 

‘De kleinschaligheid van Austerlitz trok ons het meest’. 

 

Tine van Merwijk woont al sinds 1990 met veel plezier aan de Beaufortweg. Vanuit het dorp in het 

eerste huis links waar vaak in de avonduren de gele Augias-auto voor de deur staat. Ze is alom be-

kend in deze straat, maar in Austerlitz nog niet zo. Reden om eens nader kennis te maken met deze 

voorzitter van Austerlitz Duurzaam. 

 

Tine groeide op in Nijmegen en leerde daar haar man Carl Timmerman al kennen. Haar vader was 

onderwijzer en hoewel haar hart ergens anders lag, ging ze na de middelbare school naar de peda-

gogische academie. Tine: ‘Eigenlijk wilde ik naar de kunstacademie, maar daar stonden mijn ouders 

niet achter. Ze waren bang dat ik daarna geen baan zou vinden. Na de Pedagogische Academie in 

Nijmegen heb ik eerst een jaar in Woerden lesgegeven en kwam daarna op de Vrije School in Zeist 

terecht. Ik had daar al stage gelopen. De antroposofische grondslag sprak mij aan. Ik heb daar tien 

jaar gewerkt. Toen er kinderen kwamen, moest ik stoppen met werken omdat parttime werken toen 

niet kon. Ik heb nog een paar jaar wat advieswerk op de school gedaan. Carl had een baan op de 

Middelbare Vrije School maar kon geen uitbreiding van uren krijgen en is toen in 1983 begonnen 

met een schoonmaakbedrijfje, naast zijn baan als leraar. Op een gegeven moment was dat zo ge-

groeid dat het niet meer te combineren viel en gaf hij het lesgeven op om zich volledig op zijn 

schoonmaakbedrijf Augias-schoonmakers te storten. Nu werken er zo’n 80 tot 100 mensen.’  

 

’Ook onze vier kinderen (Ingrid (28), Gerben (30), Maurits (32) en Erik (34)) gingen naar de Vrije 

School in Zeist. Daardoor leerden we via de kinderen en de school weinig Austerlitzers kennen. De 

kinderen zaten wel op voetbal en tennis en hadden bijbaantjes bij Nico Kroon en de slager. Van ons 

gezin is Erik het bekendst in Austerlitz. Hij was zelfs Prins Carnaval. Hij woont inmiddels in de 

Verenigde Staten en mist Austerlitz het meest. Onze dochter Ingrid woont met haar vriend Tim 

sinds een half jaar in Canada. Tim is maritiem bioloog, gespecialiseerd in zeezoogdieren en die heb 
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je in Nederland niet veel. Ingrid heeft een baan bij een adviesbureau op het gebied van de gezond-

heidszorg. Maurits werkt bij Augias en Gerben is leraar op de Vrije School in Utrecht’, vertelt Tine. 

Haar kleinkinderen brengen haar ertoe om regelmatig de oceaan over te vliegen. Erik heeft drie kin-

deren waaronder een tweeling van negen maanden. ‘In februari ga ik er weer een paar weken heen. 

En in september gaan we met zijn tweeën ook naar Canada en willen we met de camper van Canada 

naar de Verenigde Staten rijden om zo onze beide kinderen aan de overkant van de oceaan te be-

zoeken’ vertelt Tine vol passie. 

 

Tine: ‘Toen Ingrid zeven was, ben ik weer voor de klas op de Vrije School gaan staan. Dat heb ik 

toen nog een jaar of vijf gedaan, maar ik miste de uitdaging. Ik ben in 1999 kunstgeschiedenis gaan 

studeren aan de universiteit van Utrecht. Na vier jaar studeerde ik op mijn vijftigste af. Als zzp-er 

heb ik van 2003 tot 2010 voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Rijkdienst voor 

de Monumentenzorg) opdrachten uitgevoerd. Ook heb ik voor de gemeente Rotterdam gewerkt. Ik 

deed onderzoek naar gebouwen voor de gemeentelijke monumentenlijst. Dat was erg interessant 

werk. Helaas kwamen na 2010 door de bezuinigingen geen opdrachten meer en besloot ik om niet 

meer te gaan werken en me toe te leggen op mijn hobby’s: schilderen, zingen en reizen. Ik werk 

veel met acrylverf en combineer dat met zeefdrukken en monoprint waarin ik mijn eigen gedichten 

verwerk. Af en toe verkoop ik wat aan bekenden. Nu ben ik vooral aan het produceren om straks 

ergens te kunnen exposeren. Voor mijn kleinkinderen heb ik een prentenboek en een schilderij ge-

maakt. 

Sinds een klein jaar heb ik gitaarles bij de Gitaaracademie. Ik gebruik de gitaar vooral als begelei-

ding voor mijn stem, want zingen is ook een grote hobby. Zo heb ik bijna mijn hele leven in koren 

gezongen, waaronder vele jaren in het Socrateskoor van de Vrije School. Mijn repertoire is vrij 

breed. Op de gitaar begeleid ik mezelf en zing onder andere veel nummers van de Beatles, Joni 

Mitchell, Leonard Cohen, maar ook Triggerfinger, Otis Redding en Adèle. Heel graag wil ik nog 

een keer samen met Erica optreden. Ik heb ooit eens met een big band opgetreden en dat was fantas-

tisch.’ 

 

‘Voor Augias ben ik op de achtergrond een klankbord voor Carl. Dat werkt heel goed. Augias-

schoonmakers is gespecialiseerd in het op een duurzame en milieuvriendelijke manier schoonmaken 

van bedrijven en scholen. In Austerlitz maakt Augias het Trefpunt, de kantine van de sportvereni-

ging en het Beauforthuis schoon. Ook onze zoon Maurits zit in het bedrijf. Carl en Maurits zijn een 

goed duo’, aldus Tine. 

 

Jan Cremer heeft als initiatiefnemer van Austerlitz Duurzaam Tine gevraagd om voorzitter te wor-

den. Jan woont ook aan de Beaufortweg en kent de organisatorische kwaliteiten en het enthousias-

me van Tine. Tevens leerde hij haar verbindend vermogen bij de straatfeesten die ze mede organi-

seerde kennen. Tine: ‘Ik vind duurzaamheid belangrijk. We hebben altijd biologisch gegeten en zijn 

bewust met energie. Vanaf het begin hebben we ons huis goed laten isoleren. We zijn echte natuur-

mensen en gingen altijd met de kinderen kamperen’.  

 

‘De kleinschaligheid van Austerlitz vind ik geweldig. Onze kinderen konden hier veilig opgroeien, 

dicht bij de natuur. Dat sprak mij het meest aan’. Of ze voor altijd in Austerlitz blijft wonen, weet 

Tine nog niet. Voorlopig wonen we hier tot grote tevredenheid in een heerlijk huis, in een geweldi-

ge straat en in een fantastisch dorp', besluit Tine. 
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Oproep hulp: 
 

Amfibiescherm zetten langs de Waterlooweg 

    
Elk voorjaar gaan bij enkele vrijwilligers de kriebels c.q. hormonen opspelen om de padden te hel-

pen bij een veilige oversteek bij de Waterlooweg. Daarvoor moet elk jaar over een lengte van zo'n 

350 meter een scherm van doek ingegraven worden. Elk jaar weer een opgave die we onszelf op-

leggen om zo'n 1200 padden en tientallen bruine kikkers te helpen oversteken. Voorheen werden er 

ter plaatse vele tientallen padden plat gereden. 

 

Nu heeft de Paddenwerkgroep Austerlitz een verheugende mededeling. We hebben de mogelijkheid 

om een vast kunststof amfibiescherm te plaatsen in de bosrand langs de Waterlooweg. Het scherm 

krijgt naast twee vaste poorten nog openingen bij de diverse paadjes zodat de mensen toch makke-

lijk het bos in kunnen lopen.  

Het scherm bestaat uit faunaplaten van 3 meter met een dikte van 6mm die worden vastgezet met 

kunststof piketpaaltjes. 

 

Binnenkort gaat Staatsbosbeheer een tracé in de bosrand langs de Waterlooweg voor het vaste 

scherm opschonen. Hulp is daarbij zeer gaarne aanwezig. We vragen daarom vrijwilligers die ons 

een paar uurtjes willen helpen. 

 

Ook bij het zetten van het scherm vragen we lekker veel vrijwilligers. 

Dus mensen, wees lief, denk om jouw en onze rug en HELP ONS! 

 

Geef je op bij Adrie Vermeulen, Marmontweg 52, tel. 491458 of adrie@a3vermeulen.demon.nl 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnvWX6r3KAhVJPRQKHXnECR8QjRwIBw&url=http://www.geraardsbergen.be/content/press/record.php?ID%3D1342&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNEdLx9_WZVRN08U5EPoQrxIIMg22w&ust=1453566154824279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnvWX6r3KAhVJPRQKHXnECR8QjRwIBw&url=http://www.rtvnh.nl/nieuws/54672/pas-op-de-paddentrek-is-weer-begonnen&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNEdLx9_WZVRN08U5EPoQrxIIMg22w&ust=1453566154824279
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Oproep 
 

 

 

SV Austerlitz Sectie Klaverjas zoekt klaverjassers 
 

 

Zoals jullie weten bestaat onze Omni vereniging uit 4 onderdelen. 

Eén van die onderdelen is het Klaverjassen. 

Om diverse redenen loopt het leden aantal helaas iets terug. 

Daarom willen wij u de klaverjasavond graag even onder de aandacht brengen. 

Wij zouden het heel leuk vinden als wij dit nieuwe seizoen weer wat nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

De klaverjasavond is op donderdag. 

De aanvang is om 20.00 uur. 

Bij binnenkomst is er een koekje of iets dergelijks bij de koffie en/of thee en in de loop van de 

avond zorgen de dames achter de bar dat er nootjes op de tafels worden gezet en dat er drie keer 

wordt rond gegaan met kaas, worst, komkommer, trostomaatjes en kleine augurkjes, dus voor een 

ieder wat wils. 

Daarna wordt er altijd iets extra’s met kerst en pasen uitgedeeld. 

Het klaverjassen is meestal om plm 22.30 uur afgelopen. 

 

Wij zouden het heel leuk vinden als u eens langs wilt komen om te kijken of het wat voor u is, want 

het zijn gezellige avonden en er wordt in een ontspannen sfeer gekaart. 

De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen is op donderdag 27 augustus. 

Wij hopen u dan te mogen begroeten. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

De klaverjascommissie. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHf_-jPi8gCFQlaLAodv8wNQg&url=http://kv-de-engel.webklik.nl/page/info&bvm=bv.103073922,bs.1,d.bGg&psig=AFQjCNGP-8ZwWZj8xm0m6Vcd-kgEnT108w&ust=1443045020410609
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Op de hoogte blijven van de activiteiten in en 

rondom Austerlitz? 
 

 
 

 
 

Volg ons op Facebook! 
 

 

www.facebook.com/austerlitzsamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail je nieuws, oproep of foto voor Facebook / De Prikkel naar 
de.prikkel@austerlitzbelang.nl 
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