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Van 11.00-16.00 uur in Het Lokaal  
Oude Postweg 137 

Expositie over de Austerlitzse 

Carnavalsvereniging De Pompeliers 

Informatiekraam Stichting Lokaal Austerlitz 

Om 13.00 en 15.00 uur vertrekt er vanaf 

Het Lokaal een wandeling langs markante 

plekken in ons dorp waar vroeger plezier 

gemaakt werd.  

Laat je verrassen door oude verhalen en 

het plezier uit het verleden herleven! 
 

 

Van 12.00-17.00 uur 

Expositie Met De Muziek Mee!  

In het Hernhutterhuis - Lageweg 27 

met o.a. attributen van Erica 
(van 14 sept. tot 18 nov. te bezichtigen) 

Bezoek de informatiekraam van 

Stichting Lokaal Austerlitz (kraam 10) 

Bij het Slot kan je o.a. deelnemen 

aan een Vossenjacht (kraam 17) 

En zo zijn er voor jong en oud heel 

veel activiteiten te beleven! 

Bekijk het gehele programma van  

het Historisch Weekend op:  

www.geheugenvanzeist.nl 

 



 

Lever uw bruikbare, schone spullen 

in voor onze rommelmarkt!  

Omdat niet alles verkoopbaar is en wij daarna 

de niet verkochte spullen moeten opruimen 

nemen wij geen groot meubilair zoals banken, 

kasten, oude (dikke) televisies en beeld-

schermen meer in. 

Mocht u veel en/of zware spullen hebben en 

bent u niet in de gelegenheid om het zelf te 

brengen dan kunnen wij het bij u ophalen. 

Neem contact op met Hanneke Phielix (06-

18952702 of mailnaar@fanfarecorpserica.nl)  

Kom gezellig naar het Dorpsplein en 

geniet van afwisselende muziek- 

optredens! Snuffel op de rommelmarkt, 

drink gezellig een drankje met vrienden 

en eet een heerlijk broodje. 

Blijf   zondag 

 in Austerlitz! 

 

15 september  

 Er zijn weer gezellig veel dweilbands 

aanwezig, maar u kunt ook genieten van 

Egerländer muziek! 

Slagwerkschool Midden Nederland sluit  de 

middag ritmisch af met Djembe! 

Fanfarecorps Erica  

kan niet zonder uw steun! 

Op donderdagavond 19 september komt Erica 

bij u aan de deur om loten van de Grote 

Clubactie te verkopen. Om deze actie niet 

ongemerkt voorbij te laten gaan wordt onze 

actie muzikaal omlijst. Van elk door u gekocht 

lot krijgt Erica maar liefst 80%, een goede 

investering voor onze vereniging, dus meer dan 

de moeite waard! Uiteraard zullen meerdere 

verenigingen bij u aan de deur komen, maar wij 

hopen van harte dat u ook Erica ondersteunt. 

Rabo ClubSupport 

Als lid van de Rabobank Rijn en Heuvelrug 

kunt u dit najaar 5 stemmen uitbrengen op 

clubs die u wilt ondersteunen. Wij hopen 

natuurlijk dat u ook op Erica stemt!  
Er wordt binnenkort een gezamenlijke informatiefolder 

van SV Austerlitz, Cantiamo en Erica verspreid. 
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