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Website: www.austerlitzbelang.nl 
 

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.austerlitzbelang.nl/
http://www.peuterspeelzaaldepiraatjes.nl/
mailto:astrid@peuterspeelzaaldepiraatjes.nl
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STAND VAN ZAKEN 
 

De afgelopen maanden is Austerlitz' Belang na een 

versterking met twee nieuwe bestuursleden, te weten 

Merel Aalten en Charles Laurey (voorzitter), hard aan 

het werk geweest om de belangen van de leden te die-

nen. En zijn we er trots op dat er een nieuwe Website 

van Austerlitz' Belang kon worden gelanceerd. 

 

Financieel 

De financiën over de jaren 2014 en 2015 worden mo-

menteel afgewikkeld in nauw overleg met het admini-

stratiekantoor en met het nodige speurwerk naar adres-

sen en achterstallige contributies. In een extra verga-

dering van de leden op 23 juni zullen de leden wor-

den uitgenodigd om de jaarrekeningen 2014 en 2015 

definitief goed te keuren. Sandra Numan als nieuwe 

penningmeester zal dan met een "schone lei" kunnen 

beginnen. 

 

Koningsdag 

Afgelopen Koningsdag was koud en werd voor het 

eerst sinds jaren overdekt gevierd met muziek en kren-

tenbrood en de aanwezigheid van het college van B en 

W. Het was een warme ontmoeting met elkaar waar 

velen elkaar weer eens wat uitvoeriger konden spreken. 

 

Lopende zaken 

Waar het gaat om belangbehartiging is Austerlitz' Be-

lang druk met andere partijen om een oplossing te 

vinden voor het opheffen van Buslijn 81. Ook is Aus-

terlitz' Belang betrokken via het Breed Dorpsoverleg 

bij de twee bestemmingsplannen (Hart van Austerlitz 

en Austerlitz Noord) die zo langzamerhand steeds 

 

concreter worden. De stedenbouwkundige invulling 

van de bebouwing en de verkeersontsluiting hebben 

onze bijzondere belangstelling.  

 

Andere actiepunten 

Er zijn vele constructieve contacten met ambtenaren 

van de gemeente Zeist maar ook met de wethouders en 

burgemeester. Heel nadrukkelijk vragen we daar ook 

aandacht voor verbreding van het fietspad over de 

Traay naar Driebergen en de door ons gewenste roton-

de nabij de kruising bij de KNVB (Woudenbergse-

weg/Austerlitzeweg). We denken mee over een muse-

um over Austerlitz (D'Oudekamp) en over de herbe-

stemming van de RK Kerk. 

 

Wat we onverminderd voortzetten 

Naast de belangenbehartiging zorgen we voor activitei-

ten in Austerlitz, Palmpasen, de jaarlijkse Barbecue 

voor vrijwilligers, het wandelweekend in oktober 

etc.etc. we staan altijd open voor nieuwe ideeën om ons 

dorp verder te verlevendigen.... 

 

Als je het zo weer eens opschrijft toch weer een hele 

lijst van zaken. We doen het allemaal met plezier en 

hopen dat u dat op prijs stelt en zo niet meldt het ons.... 

info@austerlitzbelang.nl  

 

Namens het bestuur van Austerlitz' Belang, 

 

Charles Laurey 

 

 

© Hedy Harts 

Het bestuur van Vereniging Austerlitz Belang op een rij. 

 V.l.n.r.: Jeroen van Nieuwenhuizen (lid), Gusti Smulder (Secretaris), John van Ravenswaaij (lid), Charles Laurey (Voorzitter), 

Sandra Numan (Penningmeester), Jan Pereboom (lid) (Op de foto ontbreekt Merel Aalten (lid))

mailto:info@austerlitzbelang.nl
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Spreekuur Wijkteam en Dorpsondersteuner in dorpshuis ’t Trefpunt 

 
Wijkteam Oost houdt spreekuur in Austerlitz. 
U kunt er terecht voor vragen over veiligheid, leefbaarheid,wonen en welzijn. 
Ook dorpsondersteuner Marianne Veenema voor zorg- en ondersteuningsvragen zal erbij 
aanwezig zijn.  
 
Het Spreekuur vindt plaats op: 

 

woensdag 22 juni 
van 16.00 tot 17.00 uur 

in het dorpshuis 
 
 
U kunt ons ook bereiken op: 
Telefoon: 14030 of: zeist@zeist.nl 
 
Politie: 
0900 – 8844 bij niet spoedeisend 
              112 bij verdachte situatie  
              112 bij levensbedreigende situatie 
 
Een wijk- /dorpsinitiatief via Wijkteam lanceren: 
              zeist@zeist.nl / 06-34897942 (wijkopbouwwerker) 
 
Contact dorpsondersteuner: 
06-306 104 51 maandag tot met vrijdag tussen 12.30 -13.30 u 
dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl  
 
 
Volg ons ook op: 
@WM_ZeistOost 
@zeist_oost 
@ZeistOostVitaal 

mailto:zeist@zeist.nl
mailto:zeist@zeist.nl
mailto:dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl
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De Prikkel op Facebook 

 
 

De Prikkel is op Facebook te vinden: www.facebook.com/austerlitzsamen 

Ben je ‘bevriend’ met deze pagina, dan ontvang je in je Facebook nieuwsoverzicht alle updates van 

de redactie van De Prikkel. 

Wil je het nieuws uit je dorp bóvenaan in je nieuwsoverzicht ontvangen, dan kun je dat aangeven in 

je account. Zo ben je altijd het snelst en best geïnformeerd. 

 

Wat doet De Prikkel op Facebook? 

De Facebook-pagina meldt bijvoorbeeld actueel nieuws vanuit de gemeente Zeist, een aankondiging 

van een activiteit in het dorp of een verslag van een bijzondere gebeurtenis in Austerlitz en –indien 

onverhoopt noodzakelijk- een noodoproep/waarschuwing. 

 

Wat doet De Prikkel op Facebook NIET? 

Op de Facebook-pagina van De Prikkel worden regelmatig, als reactie op berichten van De Prikkel, 

door Austerlitzers suggesties en klachten gezet. Reageren op berichten is een manier om je zorgen 

en ideeën te delen met je dorpsgenoten. Dat is geen probleem (zolang het in nette bewoordingen 

gebeurt). 

Maar indien de bedoeling is dat de gemeente Zeist iets met jouw reactie doet, dan dien je een andere 

weg te bewandelen. 

 

Want…de gemeente Zeist neemt via dit kanaal géén klachten en suggesties aan. 

 

Hoe kun je de gemeente vragen je klacht/suggestie in behandeling te nemen? 

De juiste weg om te bewandelen is de volgende, aldus Wijkteam Oost: 

Meldingen voor het wijkteam kunnen per mail doorgegeven worden via: 

zeist@zeist.nl ter attentie van Wijkteam Oost.  

 

Ook tijdens het maandelijks Wijkteam-spreekuur in ’t Trefpunt kun je hiermee terecht. 

 

Schikt jou het tijdstip van het Wijkteam-spreekuur niet? 

Geen probleem: ook een afspraak in de avonduren in Austerlitz is mogelijk, meldt Wijkteam Oost. 

Maak dan een afspraak via dit zeist@zeist.nl  

Of maak telefonisch een afspraak via het vijfcijferig nummer 14030. 

 

Het Wijkteam of een delegatie daarvan is altijd bereid om een ander tijdstip af te spreken in Auster-

litz dan een woensdagmiddag! 

Dus: Meldingen voor het Wijkteam lopen niet via Facebook of andere sociale media, maar alléén 

telefonisch of via de mail! 
 
 

http://www.facebook.com/austerlitzsamen
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Nieuws van Austerlitz Duurzaam 

 
 
Austerlitz Duurzaam wil ons dorp duurzamer maken door activiteiten te organiseren die bijdragen aan een beter milieu, 

zoals energiebesparing of duurzame opwekking van energie. Na de zomervakantie willen we in Austerlitz ook een 

Repair Café starten. 

 

Handige mensen en gastheren/-vrouwen gezocht! 
Hebt u ook een apparaat liggen dat het niet goed meer doet en te goed is om weg te gooien, en u hebt twee linkerhan-

den? Handige mensen kunnen het vaak nog maken, maar hoe vind je die? Austerlitz Duurzaam wil in Austerlitz een 

zogeheten Repair Café starten. Eens in de maand of twee maanden op een woensdagmiddag in het Dorpshuis. Zo krij-

gen apparaten en voorwerpen een langere levensduur en beperken we de afvalberg. Daarvoor hebben we vrijwilligers 

nodig die handig zijn en het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten. Dat kan zijn op het gebied van bij-

voorbeeld kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen of meubels/houten voorwerpen. Daarnaast hebben we ook vrij-

willigers nodig voor de functie van gastvrouw/heer die de bezoekers welkom heten en aanspreekpunt zijn voor zowel de 

bezoekers als de reparateurs in het Repair Café. 

Hebt u tijd om eens in de maand/twee maanden op woensdagmiddag te helpen bij het repareren van spullen of 

gastvrouw/gastheer te zijn, laat het ons weten via info@austerlitzduurzaam.nl. 

 

Zomer in aantocht: tijd voor zonnepanelen 
Begin maart hebben we in samenwerking met New Solar uit Woudenberg een informatiebijeenkomst over zonnepane-

len gehouden. De samenwerking met New Solar is vorig jaar zo goed bevallen dat we die willen voortzetten. Vorig jaar 

installeerde New Solar op zo’n 15 adressen in ons dorp zonnepanelen. Uit de evaluatie blijkt dat iedereen tevreden is 

over de manier waarop dit is gedaan. Inmiddels hebben 11 nieuwe belangstellenden een maatwerkofferte ontvangen 

nadat een medewerker van het bedrijf de situatie ter plaatse heeft bekeken.  Wilt u ook een vrijblijvende maatwerkoffer-

te ontvangen, meld dat bij info@austerlitzduurzaam.nl. Via ons krijgt u 1,5 procent korting en zorgt New Solar gratis 

voor de aansluiting op de meterkast. Austerlitz Duurzaam ontvangt 2 procent van het aankoopbedrag van New Solar om 

de kosten te dekken. De komende maanden wil Austerlitz Duurzaam inventariseren hoeveel woningen in Austerlitz al 

zonnepanelen hebben. 

 

Warmtescans 
Om te weten waar de warmte uit uw huis lekt, is een warmtescan een mooi middel. Een warmtecamera is een ingewik-

keld apparaat waar niet iedereen mee om kan gaan. Onze dorpsgenoot Raymond van Bergem heeft die kennis wel en 

bood Austerlitz Duurzaam aan om die in te zetten. Een snelle actie leverde dertig belangstellenden op. Dat is meer dan 

we aan kunnen. Voor het maken van een warmtescan zijn ook bepaalde weersomstandigheden nodig. In maart zijn we 

al bij ruim 15 woningen langs geweest om foto’s te maken. Die zijn inmiddels per mail naar de betreffende bewoners 

toegestuurd. De overige woningen moeten we waarschijnlijk tot het najaar uitstellen.  

 

Energieadvies 
Daarnaast hebben we het aanbod van een energieadvies voor woningen door Edwin Bommezij van EnergyToday voor 

€45,- . Daar hebben ongeveer 15 mensen gebruik van gemaakt. Het heeft geleid tot tips voor het isoleren van woningen. 

Circa vijf bewoners zijn inmiddels overgegaan tot het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie. Anderen hebben aan-

bevelingen om snel  energie te besparen uitgevoerd zoals het aanbrengen van radiatorfolie of de aanschaf van een zuini-

ge koelkast. Veel informatie over energiebesparing is te vinden op www.milieucentraal.nl. Uw specifieke vragen kunt u 

altijd aan ons stellen via info@austerlitzduurzaam.nl. En natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken. 

 

De Werkgroep Austerlitz Duurzaam bestaat uit Tine van Merwijk, Sonja Verwijs, Ad Janmaat, Jef Coopmans, Jan Cre-

mer, Jan Pereboom en Ton Melgers. 

mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
http://www.milieucentraal.nl/
mailto:info@austerlitzduurzaam.nl
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De boekenkast van Austerlitz 

 
De Boekenkasten zijn weer op orde gebracht. Er is een plank bij gevoegd, zodat er een meter meer ruimte is 

gekomen. 

Er zijn nieuwe boeken gebracht, boeken van moderne schrijvers en boeken over de natuur, waaronder enkele 

veldgidsen. 

De boeken staan per genre op schrijver. Genres zijn: Streekromans, historische romans, natuurboeken, Ne-

derlands talige schrijvers, thrillers en andere detectives, kookboeken, enkele engelstalige boeken en een aan-

tal kinderboeken. Boeken van de schrijvers Konsalik en Ludlum ontbreken niet. 

 

Kom eens kijken in de boekenkasten en neem boeken mee om te lezen. 

Laat het mooie weer u uitnodigen om te gaan. Als het dorpshuis open is, zijn de kasten ook open. U kunt de 

boeken terug brengen wanneer u wilt. U hoeft nergens op te schrijven welk(e) boek(en) u meeneemt en voor 

hoe lang. 

 

Veel plezier met lezen! 

 

Joke van Ooik en Marja Kuiper 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdy97J2OjMAhXKaRQKHelCB2cQjRwIBw&url=http://www.cameraland.nl/custom/productfotografie/boeken-en-tekeningen/91&psig=AFQjCNG4efmp6KlB2fUg86QoIJCF40FvzA&ust=1463835011732627
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Volksdans voorstelling in Austerlitz 

 

Op 10 juni danst Volksdansensemble Garoon in dorpshuis Het Trefpunt in Austerlitz! 

Het wordt een heel speciale voorstelling, het is namelijk de afstudeervoorstelling van Jasper Hutte, één van 

de dansers van Garoon.  

Jasper: ‘Vier jaar geleden ben ik compositie gaan studeren aan de HKU in Hilversum. De studierichting 

'compositie voor de media' heeft me de vele diverse mogelijkheden van toegepaste muziek laten verkennen. 

Ruim een jaar geleden heb ik buiten mijn studie ook het volksdansen ontdekt. Ik ben dit heel fanatiek gaan 

doen bij Volksdansensemble Garoon, een demonstratiegroep uit Utrecht, en ik kwam er al snel achter dat ik 

dansen wilde gaan combineren met mijn studie. 

Deze voorstelling staat in het teken van mijn afstuderen als componist. Het wordt een dansvoorstelling waar-

in Garoon verschillende choreografieën uit het gebruikelijke repertoire zal dansen.  

Als afsluiter dansen wij op 'Drug Tants', een nieuwe Bulgaarse compositie van mij waarop choreograaf An-

dre van de Plas een choreografie heeft gemaakt. De muziek voor deze dans zal live worden uitgevoerd door 

een gelegenheidsorkest van ervaren folkloremuzikanten, die ook de rest van de avond voor een deel zullen 

opluisteren.’ 

In première dus een nieuw muziekstuk, met daarop een nieuwe choreografie, uitgevoerd met live muziek... 

 Ben je benieuwd? Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!! 

Datum: vrijdag 10 juni 

Locatie: dorpshuis Het Trefpunt in Austerlitz, Schooldwarsweg 19 

Aanvang: 20:30 uur 

Entree:  GRATIS! 

Graag tot ziens! 

 

Yvonne Popescu  

(één van de danseressen van Garoon) 

 

https://www.facebook.com/jasper.hutte
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA3Niq2-jMAhWKOxQKHdxdDWYQjRwIBw&url=http://www.geocities.ws/maroesjka2001/Algemeen.html&bvm=bv.122448493,d.ZGg&psig=AFQjCNFPn1qTDBQp-i0QDY4PIkQC2qEvtg&ust=1463835426893818
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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.  
 

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

Want inleveren na de deadline? Sorry, volgende keer beter! 

 

FACEBOOK 

De Prikkel is ook te vinden op Facebook onder de naam ‘Austerlitz Samen’! 

Ben je al bevriend met De Prikkel? 

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. 

Of maak een ‘evenement’ aan op je eigen Facebookpagina en nodig ‘Austerlitz Samen’ uit. Zo krijgt jouw 

evenement volop aandacht. 

 

 

 

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 06-42353762 – info@blomdance.com 

http://www.facebook.com/austerlitzsamen
mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl
mailto:info@blomdance.com
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De gemeente Zeist waarschuwt: 
 

Elk jaar worden in Zeist mensen geconfronteerd met Engelssprekende klusjesmannen, die (vaak) 

slecht werk afleveren en veel geld vragen. 

 

Dit levert voor vooral oudere mensen (die zijn het belangrijkste doelwit) veel ellende op. 

 

Wees daarom gewaarschuwd en maak geen gebruik van diensten die door deze verdachte personen 

worden aangeboden. 
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Dorpshuis 't Trefpunt: 

te volgen op Facebook 
 

 

 

Dorpshuis 't Trefpunt biedt onderdak aan tal van verenigingen, die ons dorp telt. 

Voor muzikale inbreng zorgen Cantiamo, Erica en de gitaaracademie. 

Sporters in alle soorten en maten komen aan hun trekken met volleybal, badminton, judo, Klaver-

jassen, Bridgen, dammen, biljarten, Salsadansen en kidsdance. 

En de creatieve geesten kunnen aan de slag met schilderen en tekenen. 

En last but not least maakt ook Austerlitz Zorgt voor haar activiteiten gebruik aan ons dorpshuis.  

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden en activiteiten? Dan kun je ons volgen via Facebook of 

de website www.dorpshuisausterlitz.nl. 

Ook kun je gewoon binnenlopen en je laten informeren door onze vaste beheerders Adri en Jantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Voorbeeld van ‘t Trefpunt op Facebook 

 

 

 

 
 

Nadere informatie:  Dorpshuis Austerlitz, bestuurslid Frits Dimmendaal:  tel. 06 1374 0018 

of per e-mail frits.dimmendaal1@gmail.com 

 

 

http://www.dorpshuisausterlitz.nl/
mailto:frits.dimmendaal1@gmail.com
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Palmpasen 2016, verslag 

 
27 en 28 Maart was het dit jaar Pasen. De zondag ervoor is het dan Palmpasen. 

Traditiegetrouw organiseert Austerlitz' Belang op de zaterdag ervoor een Palmpaasoptocht met mu-

ziek en met door de Paashaas in het bos verstopte eieren. 

Op het Dorpsplein verzamelden veel kinderen met mooi versierde Palmpaasstokken bij zich, samen 

met hun ouders/ grootouders. 

Fanfarecorps Erica begeleidde de optocht met de Palmpaasstokken naar de verstopplek. Ook het 

zoeken van de eieren heeft Erica muzikaal begeleid. Men had "gewoon" de instrumenten meegeno-

men naar de verstopplek. De muziek klonk geweldig in het bos! 

 

Terwijl de kinderen naar de eieren zochten, dronken de ouders koffie of thee en smulden zij van de 

eitjes die de Paashaas uitdeelde. 

Na het zoeken van de eieren was er voor de kinderen limonade en natuurlijk ook een eitje. 

Bij de jongste kinderen heeft Saar de meeste eieren( 16 stuks) gevonden en Christiaan heeft het 

gouden ei gevonden. De Paashaas gaf een mooie beloning. Bij de groep oudste kinderen heeft 

Thom de meeste eieren gevonden (21 stuks). Het gouden ei bleek lastig te vinden. De jongste kin-

deren gingen meehelpen. Dat had succes. Chloe had het ei gevonden. 

Ook deze kinderen kregen een beloning van de Paashaas. 

Bovendien kregen alle kinderen een handvol eieren mee naar huis. Het was een vrolijke en gezellige 

activiteit. 

 

Volgend jaar valt Pasen op 16 en 17 april, dus zal de Palmpaasoptocht zijn op 8 april, verzamelen 

op het dorpsplein en hopen dat de Paashaas weer veel eieren zal verstoppen. 

 

Graag tot volgend jaar! 

 

Gonny van Welderen, Marjola Groothuis en Marja Kuiper 

 

 

 

   
Erica speelt in het bos      Paalpaasoptocht  door het dorp 



   

 

 

Uitgave MEI 2016  - blz. 16 

 

  
Palmpaasoptocht       De Paashaas loopt mee 

 

 

 
Verzamelpunt voor de kinderen: het Dorpsplein 
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Een delegatie van fanfarecorps Erica begeleidt de optocht muzikaal 

 

 

 
De kinderen hadden prachtige Palmpaasstokken gemaakt 
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Meer bewegen? Meer plezier! 
Leer dansen en ontmoet leuke mensen in een tropische sfeer! 

 

Salsa Club Salsera 

Gezellig, sportief, voor íedereen 

 

Cursussen – Socials – Events  door Sonya & 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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PYRAMID 

De Beste Coverband van Regio Utrecht! 

 
Ze kunnen het nog steeds niet geloven. Zaterdag 14 mei moest de 

Austerlitzse coverband Pyramid in een uitverkochte Peppel optre-

den in de regiofinale van The Clash of The Cover Bands. Daar zijn 

ze door het publiek gekozen als beste coverband uit de omgeving 

Utrecht. 
 

Finale Regio Utrecht 

Zaterdag 14 mei streden zij in een zinderende regiofinale tegen zes coverbands om de titel ‘Beste 

Coverband van Regio Utrecht’ en een ticket naar de finalerondes van regio West-Nederland. 

Elke band had een half uur de tijd om de vakjury en het publiek te overtuigen. 

 

Met lichte zenuwen in de benen betrad Pyramid om half tien het podium. 

Vanaf de eerste seconde ging het publiek los. Het was een fantastische avond. 

Bekijk de video's voor de hoogtepunten van die avond op www.coverbandpyramid.nl 

 

Volgende Ronde 

Met de titel op zak gaan ze door naar de halve finale van Regio West Nederland. 

Zaterdag 25 juni staan ze op het podium van De Vorstin in Hilversum. 

Daar hopen ze natuurlijk alle fans weer te zien! 

 

PYRAMID is:  
 Erik Roelof  = Lead Vocal 

 Niels Gerding  = Drums & Backing Vocal 

 Jan Olsman  = Guitar & Backing Vocal 

 Daisy van Beek= Bassguitar & Backing Vocal 
 

http://www.coverbandpyramid.nl/
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Activiteiten Gilde Zeist in 2016 

 

 

> Fietstocht 'Bossen in beweging': Op woensdag 25 mei hebben Het Utrechts Landschap, 

Staatsbosbeheer en Den Treek Henschoten een centrale plek gekregen tijdens deze fietstocht. Wat is 

er toch veel veranderd rondom ons dorp. Bomen gekapt, wandelpaden verwoest maar ook weer 

ruimte voor nieuwe flora en fauna. Tijdens deze fietstocht heeft men onder begeleiding van een 

Gilde Zeist gids een en ander kunnen bekijken. 

 

> Op vrijdag 3 juni  leidt de gids u langs een groot aantal plekjes in de omgeving van ons dorp die 

'iets' hebben met onze 'Napoleon-roots'. De omgeving ziet er wat anders uit dan 212 jaar geleden 

maar de historische waarde is nog groot. 'Fietsen door de Franse tijd' doen we in een rustig 

tempo. 

 

De organisatie is in handen van de Gildegidsen Hans van den Breul en Gerard Versteeg. We starten 

om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein en sluiten omstreeks 16.15 uur in ons dorpshuis 't Trefpunt af 

met een gratis kopje thee of koffie. Kosten van deelname bedragen €  2,50. Tip: Gewoon doen! 
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Gastouder  Natuurlijk  Klazien 

Gastouder Natuurlijk Klazien heeft nog plek voor een paar kindjes en kan van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur opvang bieden aan 

kinderen van 0 tot 12 jaar met een bijzonder thema, omgang met natuur en dieren. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen t/m groep acht van de 

basisschool.   

Locatie en activiteiten:  Ik bied een veilige en gestructureerde omgeving met een zeer ruime achtertuin. Ons huis staat  tegenover het bos aan de 

rand van Austerlitz,  waar de kinderen spelenderwijs ook met de dieren (4 kleine opgevoede hondjes en 2 cavia’s) en de natuur werken aan hun 
leerdoelen. 

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

Onze hondjes lopen graag mee tijdens de fijne wandelingen in het bos en onder begeleiding kunnen de kinderen de honden en cavia’s knuffelen en 
verzorgen. 

                  

Het kind mag zijn zoals hij/zij is:  Ik wil de kinderen een omgeving bieden waarin ze hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwik-

kelen, 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, kunt u natuurlijk altijd bellen, of kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen. 

 

Gastouder  Natuurlijk  Klazien 

Austerlitzseweg 29    3711 AR  Austerlitz,       Tel: 06-1944 8546     KvK-nummer 65269322 
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110-jarig jubileum Erica 

 
Dit jaar is het 110 jaar geleden dat Erica werd opgericht. Wij 

willen als vereniging natuurlijk een feestje maken van dit jubi-

leumjaar. Zonder op te scheppen mogen we zeggen dat het voor-

jaarsconcert  bijzonder en zeer geslaagd was. Het volgende con-

cert in de agenda is ons Promsconcert op 18 juni. Dat wordt een 

groots opgezet buitenconcert. Naast Erica zullen ook andere 

verenigingen, bands en solisten optreden. 

Voor de leden wordt, om bij te komen van alle drukte, op 1 en 2 

oktober een gezellig weekendje weg georganiseerd. Waar naar 

toe? Dat weet alleen het organisatieteam nog.  

Natuurlijk zal ons najaarsconcert ook bijzonder worden, maar 

dat is nog in planning. 

 

Voorzitter 

Antje van de Brug is 16 jaar voorzitter geweest van Erica. Tijdens de jaarvergadering van 10 maart heeft zij 

haar bestuursfunctie neergelegd. Natuurlijk vinden wij dit jammer, want zij was een uitstekende voorzitter! 

Wij willen Antje dan ook hartelijk bedanken voor haar jarenlange tomeloze inzet. Er heeft zich gelukkig wel 

een nieuwe voorzitter gemeld, maar deze treedt pas aan na de zomervakantie. Tot die tijd worden de voorzit-

terstaken verdeeld over de andere bestuursleden. 

 

Dauwtrappen 5 mei 

Helaas is onze traditionele dauwtrapwandeling op Hemelvaartsdag dit jaar niet doorgegaan. Er waren teveel 

muzikanten afwezig vanwege de meivakantie. Volgend jaar gaat het hopelijk wel door.  

 

DirigErica 16 april  

Wij hopen dat u bent komen 

kijken naar ons ‘Maestro-

voorjaarsconcert’, door ons Di-

rigErica genoemd. Er waren in 

ieder geval een heleboel mensen 

want de zaal zat helemaal vol, 

fantastisch! 

Omdat wij negen kandidaten 

hadden moest er een voorronde 

plaatsvinden, want tijdens 

DirigErica was maar plaats voor zes dirigenten in spe. De verschillen waren klein, alle kandidaten hadden 

zich goed voorbereid en stonden met veel enthousiasme voor het orkest. Uiteindelijk moest er toch een keuze 

gemaakt worden. Marianne Veenema, Jose Phielix en Heleen Pereboom dirigeerden fantastisch maar konden 

net niet doordringen tot de volgende ronde. 

 

Op 16 april werden de zes overgebleven kandidaten, te weten Gerard Marlet, Wouter Pereboom, Chera van 

Dijk, Marjolein Sebregts, Inge van Schaik en Ron van Dijk beoordeeld door een jury, maar ook het publiek 

bracht een stem uit. Na de pauze bleven er drie kandidaten over, Wouter, Gerard en Chera stonden nogmaals 

voor het orkest. Na deze optredens besloot de jury wie de twee finalisten waren: Gerard en Chera die vervol-

gens beiden hetzelfde nummer moesten  dirigeren. De stemming door de muzikanten bepaalde wie er ge-

wonnen had. Chera was de winnaar van de felbegeerde Gouden Baton!  
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Alle kandidaten werden nog even in het zonnetje gezet om ze te 

bedanken voor hun enthousiaste deelname.  

Nog even een detail van deze avond: het publiek kijkt normaal 

tijdens een concert tegen de rug van de dirigent aan. Dit keer 

kon men ook de voorkant van de dirigent zien, want op een 

scherm achter het podium waren de camerabeelden live te vol-

gen.  

Natuurlijk werd de avond weer professioneel en gezellig aan 

elkaar gepraat door Marion van Amersfoort.  

Het was een fantastische avond, wij hebben ervan genoten! 

 

Promsconcert 18 juni, aanvang 20.00 uur, Dorpsplein Austerlitz 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De penningmeester is druk met het aanvragen van subsidies, een ver-

gunning is aangevraagd en door de Gemeente verleend, het podium is besteld en de muziekcommissie heeft 

het eerste concept programma op papier gezet. Er wordt overlegd met Cantiamo, Gitaaracademie, 4 Gents of 

Jazz, Pyramids en zangeres José Bosschers, zodat er een mooi afwisselend programma ontstaat. Onze mu-

ziektent wordt de komende weken ook nog opgeknapt zodat hij er weer spik en span uitziet.  

Erica wordt tijdens dit concert bijgestaan door zo’n 11 gastspelers zodat er ongeveer 50 muzikanten op het 

podium zullen zitten. Natuurlijk kunt u op de avond van dit Promsconcert uw drankje kopen bij het Dorps-

huis. Aan alles is dus gedacht! Wij hebben er allemaal heel veel zin in!  

U komt natuurlijk ook luisteren en feestvieren deze avond. Een klein verzoekje… kom zoveel mogelijk lo-

pend of met de fiets want parkeren in de buurt wordt lastig. 

 

Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

In de week van 29 mei t/m 4 juni wordt er door ons gecollecteerd voor de Anjeractie. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een mooi subsidiebedrag verstrekt voor ons 

Promsconcert, want zo’n groot podium huren kost nou eenmaal veel geld. Bovendien 

kunnen wij de toegang tot het Promsconcert gratis houden. Dat zou niet mogelijk zijn 

zonder de steun van dit fonds. 

Daarom doen wij graag iets terug voor dit fonds, zodat andere culturele verenigingen 

daar ook weer baat bij hebben.  

Wij zouden het enorm fijn vinden als u ervoor wilt zorgen dat u deze week contant geld in huis hebt om in de 

collectebus te doen.  

 

Rommelmarkt tijdens Blaasfestival 18 september 

Ook dit jaar is er weer een rommelmarkt tijdens het altijd gezellige Blaasfestival. Wilt u weer uw bruikbare 

spullen voor ons bewaren? Zaterdag 17 september kunt u deze bij het Dorpshuis inleveren. Als het teveel is 

om te brengen, kan het ook opgehaald worden. Stuurt u dan een berichtje naar mail-

naar@fanfarecorpserica.nl.  

 

Andere activiteiten in de planning: 

Woensdag 1 juni: doortocht Avondvierdaagse. Vanaf 19.00 uur zitten wij in de muziektent om de rustpauze 

van de wandelaars muzikaal op te vrolijken. 

Donderdag 30 juni: concert bij de Amandelhof te Zeist. Om het seizoen feestelijk af te sluiten spelen wij 

graag voor de bewoners van de Amandelhof.  

 

Kijk voor meer informatie op onze website www.fanfarecorpserica.nl, volg ons op Facebook of lees ons 

Ericaantje dat een aantal keer per jaar met de folder van Cees van Dijk verspreid wordt. 

 

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten! 

Hanneke Phielix, 

secretaris 

mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
mailto:mailnaar@fanfarecorpserica.nl
http://www.fanfarecorpserica.nl/
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Helpende handjes gezocht  

 

De Sportvereniging SV Austerlitz  is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het 

leuk vinden om in de keuken van de sportkantine te helpen. Tijdens de thuiswedstrij-

den met het 1
e
 voetbalelftal en tennistoernooien maak je broodjes, tosti’s en frituur 

klaar. 

Bent u de persoon die wij zoeken???     

Meld u dan nu aan. 

Informatie:  mailnaar@svausterlitz.nl     

 

   Wereldwijd Vertelcafé Zeist 

nu Austerlitz 
 

Op vrijdagavond 27 mei 2016 organiseert de Werkgroep Zeist Vertelt van CultuurZeist het achtste We-

reldwijd Vertelcafé Zeist. Het wordt gehouden van 20.00 tot plm.  22.00 uur in Restaurant Het Plein in Aus-

terlitz. De deur staat vanaf 19.30 uur voor iedereen open.  

Ook tijdens dit bijzondere vertelcafé zullen weer veel verschillende verhalen aan de orde komen. Verhalen 

vertelt door vertellers onder meer uit Austerlitz zelf, Zeist en omstreken. Laat je deze avond luisterrijk ver-

rassen met verhalen over sprookjes, spannende verhalen, mooie romantische verhalen, gedichten, muziek.>>  

mailto:mailnaar@svausterlitz.nl
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Tussen de verhalen door is er heerlijke muziek om het verhaal even tot je te laten komen, om er over na te 

denken en te praten met je buurman of buurvrouw. Want naast vertellers heb je ook luisteraars nodig. Dat 

zijn de “stamgasten” van het Vertelcafé. 

Kortom: het vertelcafé verrast elke keer weer de “stamgast” en neemt hem of haar mee naar het verleden, de 

toekomst, het hier en nu of naar gedroomde oorden. Daarnaast is de ervaring dat verhalen mensen binden, 

want iedereen heeft wel een verhaal. 

Het Wereldwijd Vertelcafé Zeist wordt deze keer in Restaurant Het Plein in het centrum van Austerlitz ge-

houden. Natuurlijk verwachten wij dan een aantal inwoners van dit mooie bosrijke dorp.  

Met de bus van Zeist naar Austerlitz. 

Ook inwoners van Zeist en omstreken zijn uiteraard ook van harte welkom. Met buslijn 81 kunt u om 19.00 

uur vertrekken vanaf het busstation in Zeist. 10 Minuten later bent u dan in Austerlitz, halte Dorpsplein. De 

organisatie zorgt er voor dat u weer teruggebracht wordt naar Zeist. 

De toegang is gratis. Wel gaat er een hoed rond voor een vrijwillige bijdrage. Doe mee, kom, luister en ge-

niet. Voor meer informatie: Ronald van Gemeren, telefoon 06-28845176 of via zeistvertelt@gmail.com  

Iedereen is van harte welkom. 

Het daarop volgende vertelcafé wordt georganiseerd op zaterdagavond 17 september 2016 in het Torenlaan-

theater. In september start ook de cursus Verhalen Vertellen. Deze cursus organiseren we samen met de Idea 

Bibliotheek Zeist.  

 

 

 

mailto:zeistvertelt@gmail.com
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Pubkwis Utrechtse Heuvelrug, verslag 
 

 

 

Dinsdag 10 mei, de laatste Pubkwis van het seizoen.... 

 

De teams zaten om 20 uur weer in diverse bars op de Utrechtse Heuvelrug in de startblokken om 

allemaal tegelijk onder streng toezicht heel diverse vragen te beantwoorden.  

 

Ook in Het Plein in ons eigen Austerlitz zaten, zoals elke 1e dinsdag van de maand, weer 9 teams 

paraat.  De kwis startte met een zeer oorverdovend, maar karakteristiek muziekje, waarna de kwis-

masters, Elly en Jan, om de beurt een ronde vragen stelden. 

 

De onderwerpen liepen erg uiteen, het kon gaan om hondenrassen, muziekfragmenten, actualiteit, 

politiek, geschiedenis, geografie, kunst enz. 

 

Een team moest dus proberen van alle markten thuis te zijn. Diversiteit binnen het team is zeer ge-

wenst om de strijd vol aan te kunnen gaan....en een strijd is het zeker! 

 

Deze Heuvelrugronde is in Het Plein gewonnen door " Het college van!",  op de hielen gevolgd 

door "Jetzt kommen die Kamele", "De Betweters" en "Witte Gei't'. 

 

Andere klinkende namen waren " The Beauties", " De Notenkrakers", "Oud Seyst", "J+H+T" en 

"3335". Allemaal even fanatiek! 

 

"Het college van!"  zal op 31 mei Austerlitz vertegenwoordigen tijdens de grote finale in Ameron-

gen. 

 

In september  begint het nieuwe Pubkwis-seizoen. Nieuwe teams zijn van harte welkom in Het 

Plein, hou de website van Het Plein in de gaten voor de exacte data. 

 

Intussen kunnen we daar gelukkig onze hersens nog laten kraken tijdens de Pubkwis Light die ge-

woon de hele zomer gezellig doorgaat! Ook daar zijn nieuwe teams natuurlijk altijd welkom. 

 

 

 

Sandra Numan & Yvonne Popescu 
 

.
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Kom voetballen bij de Mini’s van SV Austerlitz! 

 

Aankomend seizoen willen we bij SV Austerlitz weer starten met een team Mini’s. Mini’s 

zijn jongens en meisjes van 5 en 6 jaar die eigenlijk nog te jong zijn om lid te worden van 

de KNVB maar wel graag willen leren voetballen.  

De Mini’s trainen één keer per week onder begeleiding van ervaren trainers en leren 

meer dan alleen voetballen. Om te wennen aan het voetbal, het veld en elkaar zullen de 

Mini’s het eerste halfjaar alleen trainen. Na de winterstop zullen er ook vriendschappe-

lijke wedstrijden worden georganiseerd tegen Mini-teams van andere verenigingen.  

De contributie voor de Mini’s bedraagt €40,00 per jaar. Lijkt het je leuk om te komen 

voetballen bij de Mini’s van SV Austerlitz? Aanmelden kan heel makkelijk door een e-

mail te sturen naar: voetbal@svausterlitz.nl  

Zodra we genoeg aanmeldingen hebben (min 6) zal er in overleg een geschikte trainings-

dag bepaald worden.  

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws binnen SV Austerlitz, neem dan eens een 

kijkje op de website: www.svausterlitz.nl  

Heb je nog vragen mail of bel dan gerust met Hans Kroon (karin.kroon@casema.nl - 06-

46442937) of Frank van Nieuwenhuizen (f.v.nieuwenhuizen@gmail.com – 06-54288274) 

 

Groeten, 

Jeugdcommissie SV Austerlitz 

 

 

 

mailto:voetbal@svausterlitz.nl
http://www.svausterlitz.nl/
mailto:karin.kroon@casema.nl
mailto:f.v.nieuwenhuizen@gmail.com
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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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Promsconcert op zaterdag 18 juni 2016 
 

 

Fanfarecorps Erica bestaat dit jaar 110 jaar, daarom trakteren wij Austerlitz en omstreken op een 

groots Promsconcert op zaterdag 18 juni 2016. 

 

Het Promsconcert doen we in samenwerking met onze Austerlitzse muziekvrienden; het koor Cantiamo de 

Gitaaracademie, 4 Gents of Jazz, Coverband Pyramid en Muziekdocente aan de  Zeister Muziekschool en 

zangeres José Bosschers.  

Erica met de gasten, solo’s, met z’n allen, allerlei vormen van samenwerking komen voorbij. Wat denkt u 

van Erica met Coverband Pyramid,… wij kunnen u beloven, dat gaat knallen! 

Er komt een heel groot podium op het plein, wij hebben een professioneel bedrijf ingehuurd dat het licht en 

geluid verzorgt, Dorpshuis 't Trefpunt staat op het plein voor een drankje!  

Het enige wat we dan nog nodig hebben is heel veel publiek!!!  U bent allen van harte welkom. 

Het Promsconcert begint om 20.00 uur op het Dorpsplein. Toegang is gratis. 

Wij kijken er vol verwachting naar uit! Het belooft een groot spektakel te worden met veel mooie, leuke, 

gezellige muziek, van klassiek tot pop.  

 

In verband met het opbouwen en afbreken van het podium verzoeken wij omwonenden en bezoekers van 

Dorpshuis ’t Trefpunt en Restaurant het Plein niet te parkeren op het plein of op de parkeerstroken rondom 

het plein vanaf donderdag 16 juni  23.00 uur tot en met zondag 19 juni. Alvast bedankt voor uw medewer-

king!! 

 

Komt allen en zegt het voort… 
 

Graag tot 18 juni! 

 

Fanfarecorps Erica 
 

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 

http://www.pianolesvantima.nl/
mailto:pianolesvantima@hotmail.com
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Wat doen die stoeltjes daar in de wei?! 
Een van ons vertelt over haar werk als coach in Austerlitz 

 
 

 
Carol Dohmen met haar paard. Zij vertelt ons over haar bijzondere werk; 

 

De meeste dorpsgenoten die wel eens door de bossen van Austerlitz struinen, kennen het weitje naast de 

NKTC camping waar ik samen met een vriendin twee paardjes heb lopen. Regelmatig krijg ik de vraag:  

 

Wat doe je daar toch met die stoeltjes in de wei?  

Het voorjaar in aantocht, de stoeltjes uit de stalling en een nieuw seizoen vol activiteiten zag ik als goede 

aanleiding om daar iets meer over te vertellen! 

 

  
 

Een bondig antwoord op bovenstaande vraag luidt: ik ben dan aan het werk als paardencoach. En om meteen 

de vervolgvraag te beantwoorden: een paardencoach is iemand die mensen alleen of in groepsverband coacht 

en daarbij gebruik maakt van de hulp van één of meer paarden. Een paardencoach heeft kennis over het ge-

drag van mensen én dat van paarden. Het is een methode van coachen die inmiddels heeft bewezen in korte 

tijd naar de essentie van een vraagstuk te leiden. 

 

Huh, hoe werkt dat dan met een paard?  

Veel mensen weten dat paarden gevoelige dieren zijn, ze reageren direct op kleine veranderingen in hun 

omgeving.  Daar is een mooie verklaring voor. Er komen al 60 miljoen jaar (!) paardachtige wezens voor op 

aarde: dat betekent dat een paard heel goed weet hoe te overleven, als individu en als soort. Als je weet dat 
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paarden prooidieren zijn en dus op het menu van de wat grotere roofdieren zoals bergleeuwen en tijgers 

staan, hebben ze kennelijk iets ontwikkeld wat hen in staat heeft gesteld al die miljoenen jaren te overleven.  

>> 

 

Dat “iets” is samenwerken en heel effectief communiceren. Je voelt hem al aankomen: daar kunnen wij men-

sen wat van leren. Paarden leven in het wild in groepsverband (hé, een organisatie!) met een duidelijke orde-

ning en hiërarchie. Elk paard kent zijn eigen plek in de kudde en weet wat hem te doen staat. Als één lid van 

de kudde  doorheeft dat er een hongerige bergleeuw in de bosjes staat, wordt die informatie in een fractie van 

een seconde doorgegeven aan alle leden en onmiddellijk kiest de leider een richting voor actie: wegwezen! 

Geen discussie, geen rondvraag of iedereen die leeuw wel heeft gezien en het nodig vindt om te vluchten.  

 

Wat gebeurt er tijdens  zo’n coachingssessie?  

Ik hou eerst een kort gesprek over de vraag van de coachee of van het team. Een team wil bijvoorbeeld beter 

leren samenwerken of iemand heeft vragen over een belangrijke stap in zijn leven. Vervolgens gaan mens en 

paard samen de bak in en het paard gaat onderzoeken met wie of wat hij te maken heeft. Ben je een roofdier 

met trek in een hapje paard? Dan is er sowieso iets misgegaan bij mijn intake van de coachvraag, en het 

paard zal ver uit de buurt gaan. Ben je een potentieel lid van de kudde, dan wil het paard weten wat hij aan je 

heeft. Het reageert op de energie die je –vaak onbewust- bij je draagt en die met jouw vraag samenhangt. 

 

 

 

En doet de coach ook nog iets? 

Als coach stel ik vragen of ik geef korte opdrachten. Daarbij hou ik goed de reactie van het paard in de gaten, 

waardoor het paard me helpt om te zien wat het effect van mijn vraag is. Het paard geeft hele duidelijke 

feedback, door bijvoorbeeld wel of niet mee te werken aan een opdracht of door hele minieme veranderingen 

van houding. Doordat een paard niet kan praten, word je niet gehinderd door commentaar. Dat is zo fijn aan 

een paard, het heeft geen enkel oordeel over wat jij denkt, of voelt, hoe je je kleedt: het wil alleen weten of je 

“echt” bent, of je hoofd en je hart met elkaar verbonden zijn.  

 

Hoe ben je hier op gekomen? 

Ik heb dit niet allemaal zelf bedacht. Maar sinds mijn negende ben ik een paardenmeisje en in mijn werk gaat 

het altijd over het ontwikkelen van mensen en organisaties. Het is fantastisch dat deze twee lijntjes samen-

komen in mijn praktijk als paardencoach. Ik heb me gespecialiseerd in loopbaancoaching, leiderschapsont-

wikkeling en teamontwikkeling. Dat zijn onderwerpen waar ik veel ervaring mee heb door mijn andere 

werkzaamheden. 

 

 

 

Carol Dohmen  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wil je er meer over weten of het zelf een keer ervaren? Bel 0652401077 of mail naar caroldohmen@casema.nl. Je kunt meer lezen 

op www.c3mo.nl of de C3MO facebook pagina. Je kunt ook gewoon een keer langskomen op de wei, er staat een stoeltje voor je 

klaar! 

mailto:caroldohmen@casema.nl
http://www.c3mo.nl/
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’t Trefpunt presenteert: 
Dansavond Salsa, Kizomba, Bachata 

 
 

 

 

Uit de oude doos: 
 

   
Weideweg       Muziekkoepel Dorpsplein 
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Beauforthuis 

 

 
Toen nog ‘Theehuis Austerlitz’, nu… 

 

Meer oude foto’s van Austerlitz zien? Kijk op www.facebook.com/austerlitzbelang 

http://www.facebook.com/austerlitzbelang
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Op de hoogte blijven van de activiteiten in en 

rondom Austerlitz? 
 

 
 

 
 

Volg ons op Facebook! 
 

 

www.facebook.com/austerlitzsamen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zit jij niet op Facebook? Geen probleem, je kunt onze Facebook-pagina altijd bezoeken. 
Het is een openbare pagina, dus is zichtbaar voor IEDEREEN. 

 
 
 

 
Mail je nieuws, oproep of foto voor Facebook / De Prikkel naar 

de.prikkel@austerlitzbelang.nl 
 

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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIl5L1773KAhXCSBQKHWrUAi0QjRwIBw&url=http://www.brandingpersonality.com/10-quick-and-simple-ways-to-get-more-%E2%80%9Clikes%E2%80%9D-on-facebook/&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNEriJrHx4y-6HzFBq9lekJJFVGgdQ&ust=1453567721274036
http://www.facebook.com/austerlitzsamen
mailto:de.prikkel@austerlitzbelang.nl

