
 De Prikkel 
 

November 2015 - jaargang 47, nummer 5 

 
 1 november: Adieu Huiskamer van God 

 

 

In dit nummer onder andere: 
- De stand van zaken volgens Austerlitz’ Belang 

- Adieu Huiskamer van God 

- Nieuws van Austerlitz Duurzaam 

- “De Jaarwisseling” 

- Agenda Austerlitz Winter 2015 

  En nog veel meer! 



  

 

 

Uitgave  Juni  2015   

 

BESTUUR VERENIGING AUSTERLITZ’ BELANG 

 
Bij problemen bezorging van de Prikkel meldt dit s.v.p. via het e-mailadres 

info@austerlitzbelang.nl of bel 493636 

 
 

Voorzitter  
Functie Vacant 

 

Secretaris 
Gusti Smulders Oude Postweg 232,  3711 AP Austerlitz tel. 0343-493636  
email: info@austerlitzbelang.nl  

 

Penningmeester 
Gusti Smulders Oude Postweg 232,  3711 AP Austerlitz tel. 0343-493636 
email: info@austerlitzbelang.nl  

 
Overige bestuursleden: 
 

Jeroen van Nieuwenhuizen Hubertweg 25, 3711 CE Austerlitz 
Email: jeroenvannieuwenhuizen@austerlitzbelang.nl 

 

John van Ravenswaaij  Oude Postweg 232  3711 AP Austerlitz  tel. 0343-493636 
Email: johnvanravenswaaij@austerlitzbelang.nl 

  

Jan Pereboom  De Beaufortweg 11         3711 BW Austerlitz tel: 0343-491949
   

 

Sandra Numan Dirkje van Barneveldweg 5, 3711 CB Austerlitz tel: 0343-785684 

Vacature bestuurslid 

Vacature bestuurslid 

Vacature bestuurslid 

 
 
ERELEDEN 
 

De heren  F. Emmink, W.J. Oerlemans, J.A.C. Snijders, H.A. van der Vegt, G. van Wandelen en G.Th. 
de Zeeuw    

 
 
 
 
 
De vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht op 10 november 1945 en ingeschreven in het 
verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40477997. 
Contributies/donaties kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL82INGB0000562502 t.n.v. 
Vereniging Austerlitz' Belang in Austerlitz, zie ook de website www.austerlitzbelang.nl. 
Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn kunnen zich aanmelden als lid bij 

info@austerlitzbelang.nl. Het lidmaatschap kost  in 2015 €12,50 per jaar. 

 



  

 

 

Uitgave  Juni  2015   

 

 

 
 

 

 

Mededelingenblad voor Austerlitz  

onder redactie van het bestuur  

van de vereniging ‘Austerlitz' Belang’ 

 

 

November 2015 - jaargang 47, nummer 5 
 

INHOUDSOPGAVE  

Stand van zaken ...................................................................................................................................3 

Informatie Austerlitz′ Belang...............................................................................................................4 

Mededeling van de redactie .................................................................................................................8 

Adieu Huiskamer van God.................................................................................................................10 

ZinHoekPlein (9 december 2015) ......................................................................................................11 

“De Jaarwisseling”.............................................................................................................................16 

Utrechts Landschap............................................................................................................................19 

Nieuws van Erica ...............................................................................................................................27 

Nieuws van Cantiamo ........................................................................................................................28 

Vrienden van de hoeksteen ................................................................................................................32 

Credo zingt Adventsconcert...............................................................................................................32 

Agenda Austerlitz Winter 2015 .........................................................................................................33 

 

Deadlines voor de volgende Prikkels: 

2016:  17 jan, 10 april, 5 juni, 11 september, 6 november 

 

Kopij sturen naar de redactie (Bart van de Velde / Sonja Verwijs): de.prikkel@austerlitzbelang.nl 

Foto’s en andere illustraties zijn welkom! 

 

Samenstelling, eindredactie en lay-out van deze Prikkel: Bart van de Velde 

 

Website: www.austerlitzbelang.nl 



 

 

 

Uitgave  November  2015  - blz. 2 

 

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 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 

  



 

 

 

Uitgave  November  2015  - blz. 3 

Stand van zaken 
 

Beste dorpsgenoten, 

Met de geluiden van onze jaarlijkse kermis zacht-

jes op de achtergrond mag ik mij weer tot u rich-

ten. Met allerlei feestelijkheden nog in het ver-

schiet, is er toch wel het een en ander gebeurt de 

laatste tijd. Wat betreft de nieuwbouwplannen kan 

ik u melden dat het voorontwerp bestemmingsplan 

‘Dorpsplan Austerlitz’ voor een ieder ter inzage 

heeft gelegen. Een aantal mensen heeft gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid tot het geven van 

een inspraakreactie. U leest meer hierover verder-

op in deze editie van De Prikkel. Verder is het 

wachten op een reactie van de gemeente. 

Wandelweekend. 

De opkomst viel dit jaar op zondag wat tegen. 

Mogelijke oorzaken zijn het weer (KNMI gaf 

code geel af voor zondag) en het feit dat het wan-

delweekend niet meer automatisch in het pro-

gramma van de Nederlandse Wandel Bond wordt 

opgenomen. Dit gaan we voor volgend jaar veran-

deren. 

Los daarvan waren er eigenlijk alleen maar com-

plimenten van de wandelaars voor de prachtige 

routes. 

 

Kruispunt Woudenbergseweg 

Op 23 september j.l. heeft een eerste informeel 

overleg over het kruispunt Woudenbergseweg met 

de Austerlitze weg plaatsgevonden. Hierbij waren 

twee aanwonenden aanwezig, een vertegenwoor-

diger van  Austerlitz’ Belang, Jan Vos van de 

gemeente Zeist en Renco Haakma van de  provin-

cie Utrecht. Het initiatief hiervoor kwam vanuit de 

gemeente. Het kruispunt (N224) functioneert niet 

naar behoren. Er zijn inmiddels enkele schetsen 

gemaakt die met de aanwezigen besproken zijn. 

QR-bordjes 

Op 13 oktober zijn er bij de kunstwerken op de 

toegangswegen tot het dorp zogenaamde QR-

bordjes geplaatst en feestelijk onthuld door wet-

houder Jansen. De bedoeling is dat u deze bordjes 

scant met behulp van een mobiele telefoon en dan 

ziet u de bijbehorende tekst. Omdat het denk ik 

voor iedereen leuk is om de achtergronden te we-

ten van de beelden geef ik u hier de betreffende 

tekst:   “Nicolas Dings 

Een Tweeluik Voor Austerlitz – 2008 

 

Het kunstwerk markeert het begin en eind van het 

dorp. De beelden kunnen als een metafoor worden 

beschouwd voor denken en doen in deze omge-

ving. Aan de ene zijde van het dorp een bronzen 

ree in twee concentrische ringen, dat symbool 

staat voor wonen in een bebouwde omgeving 

waarin de mens zich het bos eigen heeft gemaakt. 

Het tweede beeld is een staande mensfiguur met 

een klein huis in een huisvormige constructie. Het 

werk verwijst naar het andere beeld in vorm en 

inhoud maar voegt daaraan het menselijk functio-

neren toe.” 

 

Intocht Sinterklaas 21 november 

De goedheiligman zal weer op de gebruikelijke 

manier onthaald worden in ons dorp. Een feest 

voor jong en oud! 

 

Vorig jaar is de verlichting van de kerstboom op 

het dorpsplein kapot gegaan. We zijn nog aan het 

kijken of we de verlichting gaan vervangen, of dat 

er  mogelijk een alternatief voor de traditionele  

kerstboom komt. U kunt het zelf gaan aanschou-

wen. 

Voor verdere activiteiten verwijs ik u graag naar 

onze website en de agenda in deze Prikkel. Laten 

we er mooie feestdagen van maken met elkaar. 

Denk ook eens aan de mogelijkheid om gezamen-

lijk te gaan eten, dit kan in het Dorpshuis 1x per 

twee weken op woensdag (Austerlitz Eet) of iede-

re woensdag in restaurant Het Plein (de aanschuif-

tafel). 

 

Namens het bestuur van Austerlitz’ Belang wens 

ik u hele gezellige feestdagen toe en de allerbeste 

wensen voor 2016! 

 

Namens Austerlitz′ Belang 

Sandra Numan 
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Informatie Austerlitz′ Belang 

Austerlitz heeft een primeur! 
Een maandje geleden heeft wethouder Sander Jansen de onthulling gedaan van een QR-bordje bij de twee 

kunstwerken die Austerlitz rijk is. De kunstwerken staan aan het begin van het dorp, eentje bij binnenkomst 

vanuit Driebergen, de andere vanuit Zeist. Dat zal niemand ontgaan zijn.  

De kunstwerken werden in2008 geplaatst. Ze werden aan Austerlitz geschonken bij gelegenheid van de fes-

tiviteiten rondom het 200-jarig bestaan van het dorp, in 2004. 

 

In de laatste jaarvergadering van Austerlitz’ Belang wees Joke van Ooik er op dat veel bezoekers aan het 

dorp, maar ook dorpelingen zelf, zich afvragen wat de beelden eigenlijk voorstellen. Ze verzocht toen bord-

jes met enige uitleg bij de beelden te plaatsen. 

De wethouder reageerde positief op dit voorstel. Er zijn nu paaltjes bij de kunstwerken geplaatst, waarop een 

bordje is aangebracht met een zogenaamde QR-code die met een gsm kan worden gescand. Dan verschijnt 

een korte toelichting. 

 

De gemeente is van plan om dergelijke bordjes bij alle kunstwerken in Zeist aan te brengen, maar hier in 

Austerlitz hebben we de primeur! 
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Over het uitbreidingsplan Hart van Austerlitz  

Op 9 september vond in het Dorpshuis de inloopavond plaats over het voorontwerp Bestemmingsplan 

Dorpsplan Austerlitz. Daarop is door het bestuur van Austerlitz’ Belang een zogenaamde zienswijze inge-

diend als partner van het Brede Dorpsoverleg Hart van Austerlitz.  

Hieronder leest u daar meer over. 

 

Gezamenlijke zienswijze van het Brede dorpsoverleg Hart van Austerlitz 

Alle partijen betrokken bij het Brede dorpsoverleg, te weten Austerlitz’ Belang, Ouderraad en Ouder-

geleding MR van de school, Piraatjes, Austerlitz Zorgt en Dorpshuis, hebben een gezamenlijke zienswijze 

ingediend. De essentiële elementen hiervan zijn:  

•••• Tijdens de informatiebijeenkomst van 8 juli jl. kwam het idee naar voren om de Schoolweg ter hoogte 

van het plangebied bij het plangebied zelf te betrekken. Dit geeft wellicht mogelijkheden voor bijvoor-

beeld uitbreiding van het Schoolplein straks. 

•••• Opnieuw hebben we aangedrongen op uitbreiding van het plangebied ‘Hart van Austerlitz’ door middel 

van aanschaf van Schoolweg 14. Ook is het wenselijk dat alvast rekening wordt gehouden met mogelijke 

verwerving van de grond ten zuidoosten van het Dorpshuis, Schooldwarsweg 27. 

•••• De toelichting op de wijzigingsbevoegdheid is uitermate summier en doet geen recht aan de uitgesproken 

ambitie van het Hart van Austerlitz, evenmin aan het eerdere leefbaarheidsplan waarvan het een uitwer-

king is. In het vigerende bestemmingsplan is deze link wel gelegd, zie daarvoor de Toelichting Bestem-

mingsplan Austerlitz/Zeisterbossen:“Onderdeel van het plan is de bouw van een nieuwe (brede) school 

op de locatie van de huidige school. Onderdeel van de nieuw te bouwen woningen is een kleinschalige 

woonvoorziening met zorg voor ouderen en andere specifieke groepen”.  

Dat willen we ook opgenomen zien in het nieuwe bestemmingsplan. 

•••• De aanduiding van de woningen is te summier. De rijtjeswoningen zijn bedoeld voor starters en de ge-

stapelde woningen zijn primair bedoeld voor zorgbehoevende ouderen en secundair voor senioren. In de 

toelichting Bestemmingsplan Austerlitz/Zeisterbossen is dat veel concreter verwoord dan in het huidige 

voorontwerp. Ook dat willen we terug zien in het nieuwe plan 

•••• Het Schoolplein van de basisschool heeft ook een maatschappelijke functie in het dorp en wordt ook 

buiten schooltijd veel gebruikt om te spelen, te leren fietsen, rolschaatsen etc. Het is belangrijk dat in de 

nieuwe situatie het plein ook altijd daarvoor gebruikt kan blijven worden en dus altijd toegankelijk blijft, 

ook buiten schooltijden en in het weekend. Dat zien we dus graag vastgelegd 

 

Nieuws uit het Brede dorpsoverleg Hart van Austerlitz 

• Austerlitz Zorgt heeft zijn visie op de zorg-woningen al begin 2013 vastgelegd in het rapport Van A t/m 

Zorgwoningen. De Piraatjes en het Dorpshuis hebben een nieuwe visie op hun functioneren gereed. Pira-

poleon werkt nog aan hun visie op het onderwijs als basis voor hun eisenpakket. 

• De eisenpakketten voor Dorpshuis, Piraatjes en de Ontmoetingsruimte voor school en bewoners van de 

zorgwoningen zijn in eerste versie gereed. De Kombinatie en WereldKidz zijn nog bezig hun eisenpak-

ketten op te stellen. 

• Overleg is gepland tussen Dorpshuis en de Pirapoleon over het delen van ruimtes. 

• Voor aanpassingen Dorpshuis en de Ontmoetingsruimte zijn ook eerste kostenramingen opgesteld. 

Austerlitz Zorgt is bezig met de selectie van fondsen die in de vorm van schenkingen of subsidies een bijdra-

ge zouden kunnen leveren aan de bouw of inrichting van de zorgwoningen, de nieuwe ontmoetingsruimte, de 

aanpassingen aan het Dorpshuis en de peuterspeelzaal. 
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Oranje Fonds reikt Buurtcadeau van € 3.000,- uit in Austerlitz 
Het Oranje Fonds Buurtcadeau werd feestelijk uitgereikt op woensdag 21 oktober. In het Dorpshuis in 

aanwezigheid van bestuursleden van vele stichtingen en verenigingen  die gebruik maken van Het 

Trefpunt. 

 
Het Oranje Fonds verrast Stichting Dorpshuis ’t Trefpunt met een Oranje Fonds Buurtcadeau t.w.v. € 3.000,-  

Dit is het eerste Buurtcadeau dat het Fonds uitreikt in Austerlitz. In buurten waar de Straatprijs van de Natio-

nale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau.  

Het Oranje Fonds verrast in de buurten waar de Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje Fonds 

Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij € 3.000,- te besteden. Zo hebben niet 

alleen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij profijt van de Straatprijs, maar ook andere omwonen-

den. 

 
In Austerlitz zijn we erg blij met het Buurtcadeau. Van het geld van het Oranje Fonds worden verplaatsbare 

podiumstukken aangeschaft. De podiumstukken kunnen we zowel binnen als buiten gebruikt worden bij vele 

activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden door allen die gebruik maken van het Dorpshuis. 

Het de uitreiking en het interview met Adri van Ginkel (beheerder) was op RTL TV Utrecht. Daarnaast zijn 

de voorzitter van het Dorpshuis ’t Trefpunt Lia en Adri van Ginkel geïnterviewd over dit Buurtcadeau door 

Slotstad Radio. 

 

Het bestuur van het Dorpshuis bedankt Het Oranje Fonds voor deze bijdrage. 

 

BOEKEN  LEZEN  BOEKEN  LEZEN BOEKEN 
Het is zover: De boekenkasten in de hal van het dorpshuis zijn schoongemaakt en opgeruimd. 

De boeken zijn uitgezocht en zijn gesorteerd op genre en op schrijver. 

Er zijn streekromans, detectives, thrillers, natuurboeken,  enkele kookboeken, enkele Engelse boeken, “ge-

wone” leesboeken ( moderne en wat oudere)  en een hele rij van de schrijver Konsalik. 

Boeken kunnen geleend worden en later terug gezet. U hoeft het lenen en terug brengen niet te registreren. 

De boekenkasten zijn nooit op slot, dus als het dorpshuis open is, kunt u bij de boeken.  

Behalve de drie kasten in de hal is er nog een kast. Die staat tegen de 

muur in de gang. Het is een tijdschriftenkas en achter de kleppen is 

ruimte voor boeken, vooral boeken in pocketformaat. 

 

Zoek met plezier in de voorraad boeken en geniet van het lezen.  
 

Joke van Ooik en Marja Kuiper 
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Komt u ook naar de informatieavond over isoleren? 
Op donderdag 26 november a.s. organiseert de Werkgroep Austerlitz Duurzaam een 

informatieavond voor alle inwoners van Austerlitz over woningisolatie.  

U bent welkom vanaf 20.00 uur in Dorpshuis ’t Trefpunt.  

Programma: 

1. Welkom en korte inleiding door werkgroep Austerlitz Duurzaam; 

2. Presentatie over woning-isolatie door energie-adviseur Edwin Bommezij: 

a. Eenvoudige isolatie en vermindering van warmteverlies: wat kunt u zelf al doen? Wat zijn 

daarvan de kosten en wat levert het op? 

b. Grotere maatregelen: wat is mogelijk op gebied van isolatie van vloer, gevel, dak, dubbele 

beglazing? Wat zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, welke materialen en methoden zijn 

mogelijk, welke besparingen in gasverbruik kan ik verwachten en welke verbetering van het 

wooncomfort, wat voor rompslomp brengt zo’n aanpassing met zich mee? 

c. Gezamenlijk isoleren: hoe werkt dat en wat zijn dan de kortingen? 

3. Vragenronde; 

4. Inventarisatie van belangstelling voor isolatie en van mogelijke gezamenlijke aanvragen. 

 

DRAAGT U OOK BIJ AAN EEN BETER MILIEU? DOE MEE! 

Tine van Merwijk, Voorzitter Austerlitz Duurzaam 

 

Wat kunnen Austerlitzse ondernemers? 
We komen graag in contact met ondernemers uit Austerlitz die een rol kunnen spelen bij het isoleren van 

woningen en het doorvoeren van andere duurzaamheidsmaatregelen. Bedrijven die menen hier een rol in te 

kunnen spelen kunnen zich melden bij Austerlitz Duurzaam via info@austerlitzduurzaam.nl. Wellicht kun-

nen ze een rol spelen bij een gezamenlijke aanpak. 

 

Onze duurzaamheidstip van deze keer 
Vervang oude uw oude koelkast of vriezer door een nieuw model met een A+++label. Oude koelkasten en 

vriezers zijn energievreters. Koelkasten zijn de afgelopen decennia veel zuiniger geworden. Een gemiddelde 

koelvriescombi van zeven jaar oud gebruikt jaarlijks 350 kWh (80 euro) aan stroom. Eentje van twintig jaar 

oud jaagt er zelfs meer dan 500 kWh per jaar (110 euro) doorheen. Vergelijk dat met een nieuwe A+++ 

koelvriescombi die slechts 150 kWh per jaar gebruikt (35 euro). Door een koelvriescombinatie van zeven 

jaar nu te vervangen door een ultrazuinige bespaart u jaarlijks 45 euro aan stroomkosten. Door het vervangen 

van een erg oud exemplaar bespaart u jaarlijks 80 euro (Bron www.milieucentraal.nl). 
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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 nieuwsblad voor alle 

inwoners van Austerlitz. 

 

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

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

Daarom zijn wij hier graag duidelijk over: elke deadline zoals aangegeven in de inhoudsopgave van De Prik-

kel en in mails een HARDE deadline. 

Dus: Wil je er zeker van zijn dat je nieuws door Austerlitz gelezen wordt, zorg dan dat dit op tijd is ingele-

verd. 

Tip: Noteer alvast alle deadlines zoals aangegeven in de inhoudsopgave voorin de Prikkel. Zelfs voor vol-

gend jaar zijn deze al bekend! 

 

Inleveren na de deadline? Sorry, volgende keer beter! 

 

 
 

 

Dans in Austerlitz! 

 

Wie heeft er zin om mee te dansen? 
Dansstudio BlomDance geeft dansles in Austerlitz op de  
dinsdag middag in ‘t Trefpunt  en we zijn op zoek naar  
nieuwe dansers die de groepen komen versterken zodat  
de dansles kan blijven in dit mooie dorp:  
15:15-16:00 Kleuterdans vanaf 3,5 jaar 
16:00-17:00 Kinderdans-Jazz 6-9 jaar 
17:00-18:00 Street/BroadwayJazz 10-14 jaar 
 
Kom gratis een les meedansen en maak mee hoe leuk dansen is! 
Mirjam van der Blom 0642353762 – info@blomdance.com
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Adieu Huiskamer van God 
Het afscheidsweekend van de RK Geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand 

in Austerlitz was een afscheid met alleen maar hoogtepunten. 

De zaterdag begon met een Mariaviering uit dankbaarheid en een overvolle kerk, aansluitend koffie/thee met 

eigen gemaakt gebak onder het motto: “heel parochie Austerlitz bakt”. Daarna werd het historisch gedenk-

boek: “Adieu Huiskamer van God” uitgereikt aan Pastoor Harrold Zemann door kapelaan Odekerke.  

 

De kapelaan had het vooral over de warmte van de mensen die jarenlang dit gebouw hebben bezocht. Trou-

wens aan zijn kleding was te zien dat hij gepromoveerd is. Daarna overhandigde kapelaan Odekerke onder 

veel hilariteit de eerste exemplaren aan de schrijvers, Eugène de Laet en Jeroen Schutijser en de oud voor-

gangers. In het dorpshuis werden oude films en foto’s getoond, die nog besteld kunnen worden. Pater Loek 

Bosch maakte indruk met zijn levensverhaal en zijn passie voor Franciscus.  

 

Tot slot het geweldige Shantykoor Nootdweer uit Zeist. Ondertussen namen veel mensen afscheid van onze 

mooie kerkgebouw. 

 

De zondag begon met  een afsluitende Eucharistieviering ondersteund door het koor van Austerlitz en Wou-

denberg en de solist Winfried van Wijk die het Panis Angelicus en het Avé Maria op indrukwekkende wijze 

ten gehore bracht. Aan het eind van de viering werden belangrijke attributen waaronder de herdersstaf, het 

kruis en de ciborie de kerk uitgedragen. Na afloop van de viering hield burgemeester Koos Janssen en gloed-

vol betoog. Hij sprak zijn bewondering uit hoe alles werd geregeld, typisch Austerlitz, geheel zoals het hoort 

in dit dorp op eigen wijze. Hij eindigde met de woorden: “blijf elkaar ontmoeten en laat elkaar niet los”. 

 

In het dorpshuis werd het volgende hoogtepunt ingeleid door koffie/thee met heerlijk gebak van Cees van 

Dijk. Inmiddels stond het fanfare corps Erica paraat om een mooi lunchconcert te geven. Echter na het eerste 

stuk nodigde de dirigent, Bert Willemsen, Gerard Marlet uit om zijn stokje over te nemen.  

 

Halverwege vond de burgemeester het toch beter om te stoppen met dirigeren. Tot zijn grote verrassing 

kreeg Gerard opnieuw een onderscheiding. Door de burgemeester werden de versierselen opgespeld en werd 

hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Na het concert van Erica kregen bijna 80 vrijwilligers en 

genodigden een fantastisch diner voorgeschoteld onder aanvoering van chef-kok Gerard Vrijpeerdeman. 

 

Tot slot willen wij onze dank uitspreken aan de parochianen en oud-parochianen, vrijwilligers, het team van 

het Dorpshuis, de buren van de kerk, de sponsoren, en alle bewoners van Austerlitz. Alleen daarom werd dit 

afscheid een waardig afscheid. Helaas zal de klok niet meer luiden voor onze RK Geloofsgemeenschap. 

Namens het bestuur van de RK Geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in 

Austerlitz. 

Piet, Lia, Cor, Kees, Gerard, Marcel en Inno 
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ZinHoekPlein (9 december 2015) 
 

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 



 

 

 

Uitgave  November  2015  - blz. 12 

 

 



 

 

 

Uitgave  November  2015  - blz. 13 

EXPOSITIE ADEM KUNST 

Kalligrafische klankschriften van Dineke Groenhof Blauw 

Ten huize van Diet Sijmons en praktijk ADEMBEWUST 

Oude Postweg 138 

3711 AL Austerlitz 

 

Op zondag 11, zaterdag 17 en zondag 18 oktober tussen 11 en 17 uur. 

 

Op 18 oktober zijn er door de dag heen een aantal miniconcertjes. 

Toegang gratis 

 

Sinds een jaar woon ik met genoegen in Austerlitz, op de Oude Postweg 138. 

In de tuinkamer werk ik als adempedagoog. Het is moeilijk in woorden te vatten, wat dit inhoudt, maar in 

Dineke Groenhof Blaauw heb ik een kunstenaar gevonden die kerngedachten van mijn werk treffend ver-

beeldt.  

Van 11 t/m18 oktober exposeert zij in mijn huis en praktijkruimte. 

U bent van harte welkom 

Diet Sijmons
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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) 

Jolanda Kooijman (woonconsulent) 

Rein Tuinstra (opbouwwerker) 

Wim van Keulen (wijkmanager) 

Farid Bouchikhi (jongerenwerker) 

 

 

Volg ons ook op Twitter:  

@zeist_oost 

@WM_ZeistOost 

@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    

 
WIJKWETHOUDER DHR. S. JANSEN HOUDT SPREEKUUR IN HET DORPSHUIS 

Het wijkwethouderspreekuur vindt plaats op: Maandag 30 november van 16.00 - 17.00 uur 

 

Spreekuurtijd in Austerlitz 

Wijkwethouder Sander Jansen houdt spreekuur in het dorpshuis ‘t Trefpunt. Wanneer het 

spreekuur plaatsvindt leest u van te voren in De Prikkel! Tijdens dit wijkwethouderspreekuur 

kunt u ook bij het wijkteam terecht. Daarnaast is er het wekelijkse spreekuur van het wijk-

team op de woensdagen van 9.30 tot 10.30 uur in het wijkinformatiepunt aan de Graaf Lode-

wijklaan 15 in Kerckebosch.  Volg mij ook op Twitter: @S_Jansen81 

 

RondZeist 

Kent u RondZeist? Het invoegblad bij uitgave van de Nieuwsbode in de 3e week van de maand. 

Heeft u een interessant onderwerp voor in dit blad? Neem dan contact op met de redactie via 

rondzeist@zeist.nl.  

 

Mailadres en telefoon wijkteam 

zeist@zeist.nl 14030 
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“De Jaarwisseling” 
brief Wethouder Sander Jansen 

Beste mensen in Austerlitz, 

 

In deze open brief vraag ik uw aandacht voor een gebeurtenis, die nog een aantal weken op 

zich laat wachten. Toch vind ik het belangrijk daarover nu al wat te zeggen.  

 

De jaarwisseling moet een feest zijn. En dat is het doorgaans, ook in 

Austerlitz.  Al een geruim aantal jaren geeft de jaarwisseling in Auster-

litz daarnaast echter ook het nodige “gedoe”. Het ene jaar wordt de 

muziektent vernield, het andere jaar is er schade aan het wegdek of 

gevaar voor omwonenden door een te groot vreugdevuur. Vorig jaar 

werd er bewust een politiewagen beschadigd. Dit soort incidenten 

vraagt steeds veel inzet van politie en brandweer. 

 

Aan de andere kant krijgen we ook positieve signalen uit het dorp. 

Overlast door jongeren in het dorp zelf neemt af. De “harde kern” jon-

geren wordt ouder en verstandiger. Dat geeft  vertrouwen. Ook vanuit  

de gemeente kijken we nu anders tegen de situatie aan. Aanvankelijk 

hebben we overwogen om dit jaar nog meer politie in te zetten en nog 

meer te handhaven. We kiezen daar dit jaar echter voor een andere 

insteek.  Ik heb daarover met burgemeester Koos Janssen gesproken. 

Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.  

 

We zien het dorp Austerlitz als een kleine lokale gemeenschap, waar mensen veel voor elkaar 

krijgen, zoals in het verenigingsleven en in de zorg (Austerlitz Zorgt). Massale inzet van politie 

en brandweer past niet meer in deze tijd en zeker ook niet bij Austerlitz.  

   

Een gezellige viering van de jaarwisseling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u als 

inwoners in Austerlitz. We gaan ervan uit dat u elkaar een beetje in de gaten houdt in het na-

leven van enkele basisregels, zoals het voorkomen van:  

- Brandgevaar  

- Schade aan andermans eigendommen 

- Milieugevaar    

Want dit soort zaken moeten we niet willen. 

Hoe kunnen we daaraan vorm geven? Dit jaar niet door nog meer toezicht en handhaving.  

We laten het over aan u als inwoner.  

 

Natuurlijk zullen politie en brandweer wel ter plaatse komen als er 112 meldingen zijn, wan-

neer mensen of goederen gevaar lopen en de politie voor hulp word gebeld. We vertrouwen 

erop dat dit niet nodig is. 

 

Ik ga uit van uw medewerking en wens u allen (wat erg vroeg, maar de laatste “Prikkel” is al in 

november) vast een prettige jaarwisseling!  

 

Sander Jansen, wijkwethouder Austerlitz en overige dorpskernen. 
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Elke WOENSDAG in ‘t Trefpunt: 
 

Salsa Club Salsera 
Gezellig, sportief, sámen, voor íedereen 

    

Cursussen – Socials – Events 
door Sonja & Dennis 

 

- NIEUW: Cursus KIZOMBA Basics  - 

- Snelcursus Salsa voor Beginners  - 

- Doorlopend cursussen voor Half-gevorderden  - 

 

 

www.clubsalsera.nl   Informatie en aanmelden per e-mail: 
  salsadansen@hotmail.nl 
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Utrechts Landschap 
 

Kaarsjeswandeling dit jaar in Leersum. 

    
Wandel in een met kaarsjes verlicht bos! 
Staatsbosbeheer nodigt iedereen in Austerlitz uit om op vrijdagavond 18 december te komen genieten van de 

jaarlijkse Kaarsjeswandeling. Dit jaar word deze wandeling niet in Austerlitz gehouden maar iets verderop in 

Leersum. Een nieuwe wandeling in het donker op 10 minuten rijden van Austerlitz. 

Tijdens deze avond kan je een avondwandeling maken door een haag van kaarsjes die het bospad verlichten. 

De wandeling is ongeveer 2 km lang. Tijdens de wandeling ontmoet je een koor, dat kerstliederen uit 

verschillende landen zingt. Ook zullen de hoornblazers van de partij zijn. Halverwege wordt je opgewacht in 

de sfeervolle werkschuur van Staatsbosbeheer, waar je je kunt opwarmen bij de kachel met chocomel of 

gluhwein! Vertrek tussen 18.00 uur en 19:30 uur. Parkeren en start van de route halverwege de Maarsberg-

seweg in Leersum ter hoogte van nummer 18a. met borden word je naar de parkeerplaats geleidt. Deelname 

is gratis. Warme chocomel en glühwein zijn voor een kleine vergoeding te koop. Vooraf aanmelden is niet 

nodig. 

Geheimzinnige geluiden in het donker! 

Opzoek naar uilen in Austerlitz 
Op dinsdag avond 29 december is het net volle maan geweest. Tijdens deze avond onder de bijna volle maan 

kan je met een ervaren gids van Staatsbosbeheer mee het bos in, op zoek naar uilen. In het donker is het bos 

normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Maar voor deze gelegenheid maakt Staatsbosbeheer een 

uitzondering. Want we laten je graag kennis maken met de uil en dat is nou eenmaal een nachtdier. Als het 

donker wordt en veel dieren in het bos gaan slapen, wordt de uil wakker. Je hebt een goede kans om deze 

avond uilen te horen roepen! De prachtige roep van het mannetje dat zijn territorium verdedigt of de schrille 

schreeuw van het vrouwtje vormen een indrukwekkend geluid! En met een beetje geluk zien we in het open 

veld of in een brede laan zijn schim, terwijl hij jaagt op voedsel. Tijdens de excursie vertellen we je meer 

over deze geheimzinnige vogel, die een vaste bewoner is van de boswachterij. De wandeling start om 20.00 

uur 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 voor 28 december aan voor deze 

excursie via info@beauforthuis.nl. Vermeld daarbij je telefoonnummer en aantal personen. Het maximum 

aantal deelnemers is 20 personen. De excursie duurt anderhalf á twee uur. 
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DARTS 

Open darttoernooi 
 
 

 

 

 

Kom darten bij de S.V. Austerlitz 

 

Op zondag 22 november 2015 vindt in de kantine van de S.V. Austerlitz het jaarlijkse open dart-

toernooi plaats. 

Het singletoernooi is voor iedereen vanaf 18 jaar toegankelijk. Je hoeft geen geoefende darter te zijn 

om mee te doen. 

De inschrijving is om 11.30 uur en bedraagt € 5,00. 

 

Wil je kennismaken met deze sport? 

De vaste (competitie) dartavond is op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. 

Kom gerust langs voor een nadere kennismaking en een eventuele uitleg. 

Vraag dan naar Jan of Erik Roelofs. 

 

Darten is een leuke sport voor iedereen en bij ons staat de gezelligheid voorop. 
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Vive le Français 

Taaltrainingen Frans 
 

 
 

Op vakantie naar Frankrijk? 
 

Doorlopend CONVERSATIE-lessen voor (half-)gevorderden 

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

 

Cursuslocatie in Austerlitz 
 

 FACEBOOK.COM / FRANSELES 

 

www.trefpuntfrans.nl 
 

Voor inschrijven / informatie / persoonlijke intake: 

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

 
 
 
 
 

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

• Rioleringswerken 
 
Oude Postweg 202 3711 AN Austerlitz 

Telefoon: 0343 - 491777 
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    FANFARECORPS 

    AUSTERLITZ 

 

 

 

 

Nieuws van Erica 
 

TERUGBLIK HEIKNEUTER BLAASFESTIVAL 
Het 25-jarig jubileum is groots gevierd en het was een mooi feest. Vanaf 11.00 uur kon het publiek komen 

frühshoppen, oftewel onder het genot van een lekker kopje koffie met wat lekkers erbij luisteren naar de 

mooie klanken van onze eigen blaaskapel De Heikneuter. Vanaf 12.00 uur ging het festival van start en de 

rommelmarkt open. Het was weer heerlijk weer en er was veel publiek. U kon genieten van diverse Dweil-

bands, Egerländer kapellen, een Big Band en zelfs een Shantykoor. De sfeer zat er goed in en de diverse 

broodjes vielen in de smaak. Het springkussen en de schminkkraam werden door de kinderen goed bezocht. 

Al met al een hele mooie dag om op terug te kijken.  

 

    

TERUGBLIK VERKOOP LOTEN GROTE CLUBACTIE 

Op donderdag 25 september jl. zijn wij bij u langs de deur geweest om loten van de Grote Clubactie aan u te 

verkopen. Van elk door u gekocht lot krijgt Erica maar liefst 80%! Een goede investering voor onze vereni-

ging, dus meer dan de moeite waard! Hartelijk dank voor uw aankoop!  

Vanaf 10 december kunt u op www.clubactie.nl kijken of u met uw lot een prijst hebt gewonnen. 

 

SINTERKLAAS INTOCHT 21 NOVEMBER 
Natuurlijk zijn wij weer van de partij om Sinterklaas en zijn Pieten welkom te heten in Austerlitz.  

 

NAJAARSCONCERT 28 NOVEMBER  
Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 28 november a.s. ons najaarsconcert, onder leiding van  

Bert Willemsen jr., bij te wonen. Deze keer met medewerking van Jan Bastiani, trombonist bij het Metropole 

Orkest en docent aan de Zeister Muziekschool. Er zijn mooie solostukken uitgekozen maar  Jan speelt ook 

samen met zijn leerling, ons jeugdlid Wouter Pereboom en de dirigent een nummer. Het belooft weer een 

mooie en afwisselende muzikale avond te worden.  

Het concert wordt gegeven in Dorpshuis ’t Trefpunt in Austerlitz en begint om 20.15 uur. De zaal is vanaf 

19.45 uur open en de toegang is gratis. Na afloop bestaat uiteraard de gelegenheid om gezellig nog wat na te 

praten. Wij hopen u te mogen begroeten! 

 

ERICA BESTAAT 110 JAAR IN 2016 
En daar gaan we natuurlijk wel een beetje aandacht aan besteden. Zo organiseren wij op zaterdag 18 juni een 

Promsconcert op het Dorpsplein. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Noteert u deze datum 

alvast in uw agenda, want dit wilt u echt niet missen. 
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Nieuwjaarsconcert 10 januari 2016 
We trappen ons jubileumjaar af met ons inmiddels traditionele nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari van 

11.15-12.15 uur in het Dorpshuis. In een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten, de beste wensen overbren-

gen, kopje koffie drinken en ondertussen luisteren naar lekkere muziek.  

Wij hopen u dan ook bij dit concert te mogen begroeten! 

 

DONATEURSGELDEN 

Sinds verleden jaar proberen wij uw donateurbijdrage zoveel mogelijk te kunnen innen via een automatische 

incasso. Vele donateurs hebben hier gehoor aangegeven, daar zijn wij erg blij mee. Helaas heeft de incasso 

voor 2014 ernstige vertraging opgelopen en werd uw bijdrage pas begin oktober afgeschreven. Onze excuses 

daarvoor, persoonlijke omstandigheden en problemen met de invoer, waren hier de oorzaak van.  

Begin 2016 willen wij graag uw donateurgeld voor 2015 incasseren en eind 2016 wordt dan uw 

bijdrage voor 2016 automatisch afgeschreven. Heeft u vragen, wilt u donateur worden of een mach-

tiging afgeven neemt u dan contact op via donateur@fanfarecorpserica.nl.  

NIEUWE MUZIKANTEN 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe muzikanten, vooral bugelspelers kunnen wij goed gebruiken. Als u 

nog geen blaasinstrument bespeelt maar het wel wilt proberen, komt u dan vrijblijvend een keertje langs op 

een repetitie (donderdagavond 19.30-22.00 uur in het Dorpshuis) om de sfeer te proeven en te overleggen 

wat de mogelijkheden zijn. U bent van harte welkom! 

 

Fijne feestdagen 
Omdat dit onze laatste bijdrage in de Prikkel van 2015 is danken alle leden, de dirigent en het bestuur van 

fanfarecorps Erica u van harte voor uw steun en aanwezigheid bij onze activiteiten. Wij wensen u alvast een 

gezellig Sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2016! 

Bekijk ook eens onze nieuwe website www.fanfarecorpserica.nl of volg ons op Facebook. 

 

Met muzikale groet, 

Antje van de Brug,  

Voorzitter 

 

Nieuws van Cantiamo 
 

Kaarten kopen voor de voorstellingen Burenruzie voor zaterdag 21 november om 14.30 of 20.00 

uur in de Kouwenhovenzaal 

 

Heeft u de Burenruzies gehoord in het Beauforthuis? Maar de was hangt weer, de repetities lopen 

weer gesmeerd, de ruzies zijn weer voorbij en de bloemen zijn weer uitgedeeld. Wat een feest om 

daar te mogen optreden! Maar de voorstelling is nog niet afgelopen. Met een beetje geluk kunt u 

een kaart kopen voor de voorstellingen op zaterdag 21 november om 14.30 uur of om 20.00 uur in 

de Kouwenhovenzaal.  

Dat is tegenover het Beauforthuis , het bos inrijden en de borden volgen: Woudenbergseweg 47. 

Voor meer informatie kunt u kijken bij www.vriendenvandeburen.nl 

 

We zijn nu weer druk bezig met de repetitie voor het kerstconcert van vrijdag 11 december in de 

Broederkerk, Zusterplein 20, samen met het Zeister Vrouwenkoor.  

Dirigent Arie Perk; Piano: Barbera Sinte Maartensdijk en Guy van Beek: orgel Wim Brunsveld; 

fluit: Mark Alban Lotz en tenor Jaap Logge. 

 

Entree: €15,00 incl. consumptie in de pauze. Kinderen tot 12 jaar €5,-.  



 

 

 

Uitgave  November  2015  - blz. 29 

Cantiamo heeft nog zingende mannen nodig! Op ons vorig schrijven kwamen meerdere vrouwen.  

Fijn is dat! Zij kunnen gratis repeteren tot 1 januari en meezingen met de kerstuitvoeringen. Nu de 

mannen nog! U mag ook binnenlopen op de maandagavond voor de repetitie in het Trefpunt in Aus-

terlitz om 20.00 uur. We zullen u met gejuich ontvangen. Voor de dames is er een wachtlijst. 

Informatie kunt u vinden op  www.cantiamo-austerlitz.nl en bij Hennie van Spelden op  

telnr. 0343-401677. 
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Vrienden van de hoeksteen 
 

 
OOK VOOR U, al bent u geen lid van onze gemeente, maar heeft u 

wel wat met onze kerk of de begraafplaats omdat 

 

- u van oudsher familiebanden met de kerk in Austerlitz heeft; 

- u ooit lid geweest bent van de kerk in Austerlitz; 

- u familie heeft die op de begraafplaats begraven is; 

- uw familie een band met de kerk in Austerlitz had of heeft; 

- u in Austerlitz woonde en kerk en begraafplaats nog steeds waardeert. 

 

Kortom… u zou het jammer vinden als de kerk in Austerlitz, sinds 1984 “De Hoeksteen”, zou ophouden te 

bestaan! Met als gevolg dat de begraafplaats gesloten zou moeten worden.  

 

Ook wij merken de landelijke trend van terugloop in kerkleden. Onze begroting kent daardoor inmiddels een 

structureel tekort. De gemeenteleden dragen bij wat ze kunnen, maar het is niet genoeg. We hebben echt 

steun van anderen nodig! 

 

Daarom zijn we op zoek naar…  

VRIENDEN VAN DE HOEKSTEEN 
 

U kunt onze wervingsfolder opvragen via: scribaat@hoeksteen-austerlitz.nl 

 

Via www.hoeksteen-austerlitz.nl kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven. 

 

Wij houden graag contact met u. Weet u altijd welkom! 

Hartelijke groet, namens “De Hoeksteen” 

 

 

B.A.Rueck     ds. L.A. van Ketel 

Scriba      Predikant 

 

 

Credo zingt Adventsconcert 
Aan de vooravond van de eerste advent wordt u uitgenodigd in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zeist om 

te genieten van een zeer gevarieerd adventsconcert door de Chr. Koorvereniging Credo. Op het programma 

staan prachtige werken van o.a. Haydn,  Fauré,  Buxtehude, afgewisseld door intermezzi die worden uitge-

voerd door Esther Ocheng op cello, Mariëtte Budding op fluit en Wim Brunsveld op piano en orgel. Dit alles 

onder de bezielende leiding van Arie Perk, de vaste dirigent van Credo. Het belooft een zeer muzikale avond 

te worden, waaraan ook u uw steentje kunt bijdragen door deel te nemen aan de samenzang.  Datum: 28 no-

vember a.s., aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Kaarten à € 15,-- incl. programmaboekje verkrijgbaar 

bij de leden van Credo, bij Boekhandel Groenveld, Steynlaan 17 of via de website: www.credokoorzeist.com 

en indien voorradig ’s avonds aan de kerk. 

Kom luisteren en misschien bent u enthousiast geworden en wilt u meezingen in ons volgende concert. Dat 

kan. Credo repeteert iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Kerkelijk Centrum, De Clomp 

33-02 in Zeist. U bent van harte welkom. 
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Agenda Austerlitz Winter 2015 

 
 

Za 21 nov Intocht SINTERKLAAS onder begeleiding van Fanfarecorps Erica 

Za 21 nov 14.30 en 20.00 uur Cantiamo Burenruzie concert, pag. 28 

Zo 22 nov 11.30 uur: Open Darttoernooi SV Austerlitz. Meer info: pag. 23 

Do 26 nov 20.00 uur: Austerlitz’Duurzaam informatieavond isolatie, zie pag. 7  

Za 28 nov Najaarsconcert Erica, pag. 27. 

Za 28 nov 20.00 uur Credo Adventsconcert, pag. 32  

Ma 30 nov 16.00 – 17.00 uur Het wijkwethouderspreekuur met S. Jansen, pag. 15 

Wo 9 dec 20.00 uur Zinhoekplein, pag. 11 

Vr 11 dec Cantiamo en Zeister Vrouwenkoor geven Kerstconcert.  Meer info: pag. 28 

Do 17 dec Cantiamo zingt bij Monuta Zeist. Meer info: pag. 28 

Vr 18 dec 18.00 en 19.30 uur Kaarsjes wandeling, pag. 19 

Do 24 dec Kerstavondconcert door Cantiamo in Bilthoven. Meer info: pag. 28 

Di 29 dec 20.00 uur Geheimzinnige geluiden, pag. 19  

Zo 10 Jan 11.15 Nieuwjaarsconcert Fanfarecorps Erica, pag. 28 

 

 

 

Oproep: 

Maak een beeldverslag (Word of PDF) van jouw Austerlitzse activiteit en mail de 

foto’s met toelichting naar de redactie van De Prikkel 

(zie contactgegevens voorin dit blad) 


