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“De Klepperman” Wie is dit?
Deze keer Nic Meijer. Een geboren en getogen Ameronger. Zijn vader
was Jan Meijer de slager, waar nu Slagerij van Ginkel zit. Nic Meijer is
54 jaar. In het dagelijks leven is Nic Hoofd Financien/Planning en
Control bij de Gemeente Vianen. Zijn uitdaging voor 2014 is de verbinding zoeken tussen sport en middenstand/ondernemers in het algemeen, maar de tennisvereniging in het bijzonder. Nic heeft de
Triomfprijs 2013 gewonnen voor zijn aktiviteiten voor de tennis en de
sport in Amerongen.
Vroeger was de Klepperman de bekende dorpsomroeper. De mensen
hoorden hem al van verre aankomen met zijn klepper.Hij bracht de
dagelijkse dorpsnieuwtjes. Deze dorpskrant die maandelijks uitkomt
heeft hetzelfde doel.
Wilt U de klepperman maandelijks blijven ontvangen stort dan ¤ 5,00
op banknr. 1469 36 922 (IBAN NL32RABO0146936922) ten name van
Promo Heuvelrug met vermelding van uw naam en straat met huisnummer. Dan krijgt u steeds in de week waarin de 1e van de maand valt de
klepperman in de bus.
DIT IS EEN OPROEP VOOR NIEUWE ABONNEES. Even doen dus.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG
1. Als opvolger van Mw. Terry van der Steen is als tijdelijke gemeentesecretaris is benoemd Mw. Marjan Havekes.
2. In 2013 is het aantal misdrijven in onze gemeente t.o.v. van 2012 met
8% gedaald. De winkeldiefstallen zijn echter met 11% toegenomen.
3. Het aantal burgernet-deelnemers steeg met 28%. Op dit moment
zijn er meer dan 4400 inwoners aangesloten op burgernet.
4. Een tweede meting naar de bestuurskracht van de gemeente heeft
aangetoond dat er in de afgelopen 4 jaar een duidelijke verbeterslag
heeft plaatsgevonden.

DORPSAGENDA maand februari:
DORPSAGENDA Gedurende deze winter:
• Openstelling Kasteel in de wintermaanden: 1 november t/m 31 maart
2014 iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 november t/m 31 maart 2014:
schoolvakanties van 9.00 tot 9.00 7 dagen per week. Buiten de
schoolvakanties: woe.-vr.-za. En zondagen van 9.00 tot 9.00 uur.
• Louise’s High Tea op zaterdag en zondag op Kasteel Amerongen.
Vooraf reserveren bij De Buitenplaats. Tel. 0343-455690
• wandelen en fietsen in en rond Amerongen…
zie www.amerongeninspireert.nl
2 feb. 10.00 opstart Mountainbike routes in ’t Hoekie.
4 feb. 19.00 uur cursus Moestuinieren Zendingshuis.
Opgeven ma + woe van 9-15 uur: jose@zdh.nl
6 feb. 19.30 uur Zendingshuis De toekomst van de aarde.
8 feb. 10.00-11.00 Verhalen aan Tafel in de Tram.
Cunerafeesten in Amerongen.
8 feb. 13.15 uur Dorpswandeling en speurtocht. Start De Tram.
Opgeven:willesseveld@gmail.com
11 feb. 14.30 uur in de Ark PCOB bijeenkomst over Taize
11 feb. 10.00-11.30 uur Mantelzorgbijeenkomst in de bibliotheek
13 feb. 17.30 uur Open Maaltijd. Opgeven tel. 451691
20 feb. 12.00-14.00 uur Openbare Dorpsteam vergadering
DORPSGERICHT WERKEN in ’t Hoekie, Overstraat
20 feb. 14.00-16.00 uur Wintersnacks maken voor buitenvogels
in info centrum Tabaksschuur. Veenseweg
20 feb. 17.00 tot 20.00 uur MAANDELIJKSE Inloop Netwerk bijeenkomst
voor ONDERNEMERS, VERENIGINGEN EN BURGERS.
In Buitenlust.
20 feb. 19.30 uur Zendingshuis Waakzaam en werkzaam.
23 feb. 19.30 uur Zendingshuis. Zangdienst sopraan Teni Hijink.
Week 9 verspreiding klepperman maart.
25 feb. 10.00 uur Koffiemorgen PCOB in de Ark
25 feb. 14.00-16.00 uur Ontmoetingscentrum Bibliotheek over
gezonde voeding, Dietiste Yvonne den Ouden.
28 feb. 20.00 uur Concert Andrieskerk. Liedprogramma met de zangklas van het Utrechts Conservatorium.

PERSONALIA.
De 2 jonge ondernemers Richard van den Brink en Bastiaan Veldhuis
van Brasserie ’t Hoekie werden zomaar de prijswinnaars van de startende ondernemers in de Utrechtse Heuvelrug. Van harte gefeliciteerd.
Ga eens bij hen kijken in de Overstraat. Dat verdienen ze.

DORPGERICHT WERKEN. Project wandelroute van de Groene Entree
Burgwal naar kasteel Amerongen.
Het idee om kasteelbezoeker, die met de auto komen, te leiden naar de
parkeerplaats bij de Burgwal is inmiddels opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Amerongen Oude Dorp. Het plan
is om niet alleen de bewegwijzering aan te passen, maar ook de wandelroute van de Burgwal naar het kasteel te verbeteren. Over de kosten
moet de gemeenteraad zich nog beraden alvorens ze akkoord kunnen
gaan met het plan.Vooruitlopend op de ontwikkelingen is het plan op
18 januari gepresenteerd op een bijeenkomst van “Kern met Pit”
(Kon.Ned.Heidemaatschappij/Arcadis). Een jury heeft het plan beoordeeld en aan de initiatiefnemers een bedrag van ¤ 1000,- toegekend
om een start te kunnen maken. Dat zal dit jaar moeten gebeuren. Het
bedrag zal worden besteed aan een informatiepaneel bij de Groene
Entree, waarop de wandelroutes naar het oude dorp en het kasteel
worden aangegeven.
Donderdag 16 januari werden verder de lopende projecten besproken:
•Project: Dorpsakker de Parel van het zendingshuis. Alles wordt gereed
gemaakt voor het voorjaar, om dan te starten.
•Project: Utrechtsestraatweg modelstraat en duurzaamste straat van de
Gemeente. Er zijn gesprekken gestart met wijkbeheer van de gemeente.
We zullen zien wat de bewoners zelf kunnen doen.
•Project: Veense Fietspad opknappen. Overleg met het recreatieschap is
opgestart.
•Project: Herinrichting van de Laan: de gemeente is in overleg met
Kasteel Amerongen en met de Wilhelminaschool.
•Project: Koenestraat: er komt een onderzoek onder de bewoners naar
de drukte, zeker als Allemanswaard straks in september open gaat.

Winteractie ATV wegens groot succes verlengd.
De Amerongse Tennis Vereniging is hard op weg de grootste sportvereniging van Amerongen te worden qua ledenaantal. De winteractie van
eind 2013, waarbij nieuwe leden voor slechts 10 euro lid konden worden
tot 1 april 2014, is een groot succes gebleken en heeft bijna 40 nieuwe
leden opgeleverd. Het totaal aantal leden van de ambitieuze
Amerongse Tennis Vereniging komt daarmee op 421: met voorsprong
het hoogte aantal ooit. De winteractie is verder met twee maanden verlengd tot 1 april 2014. Nieuwe leden betalen daarmee een tientje lidmaatschapsgeld tot en met 1 april a.s. en bovendien geen inschrijfgeld
(20 euro). Winterlid worden: Iedereen die geïnteresseerd is in het winter
lidmaatschap van de ATV kan een kijkje nemen op de website van de
Amerongse Tennis Vereniging: www.amerongsetennisvereniging.nl/actie
Opmerking:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nic Meijer, voorzitter
Amerongse Tennis Vereniging, via T 06-24618847 of
voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl

SPORT VOOR OUDERE DAMES. Damesgroep 60+
Al jaren gymt een damesgroep 60+ in de Uithof aan de Nederstraat in
de Uithof in Amerongen. Het is een gezellige groep van ongeveer
15 dames. Elke week woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur.
De lessen bestaan uit buikspieroefeningen, been- arm- en rugspier oefeningen. We werken met lesmateriaal, zoals dinabands, de bal, gewichtjes,
hoepels. Er is veel variatie van oefeningen. Alles gaat op muziek.
Er zijn weer enkele plaatsen open, zodat er voor u een plekje is.
Informatie: Lida van Willigenburg, tel: 0343-451445

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Zeg Jetje: “Zou er nog ijs komen , zodat ze bij ons komen
schaatsen” “Nou Jacob: ik hoop van wel. Want dat vind ik
zo gezellig. Al die mensen in onze bovenpolder”. En zou er
dan ook weer koek en zopie mogen staan. Er zijn mensen
die de oude schaatsclub “De scheve schaats”weer willen oprichten.
Zij zijn al bezig om bij de eigenaren goedkeuring te vragen.
“Jetje luister nu eens naar mij: Wij…alle vogelbewoners gaan VOOR
STEMMEN.”
“Oh Jacob, wat ben je toch een lieverd van me……ik doe direct met je
mee hoor” Maar nu eerst het ijs nog.”
Gedicht. Twee miljoen:
Een oud echtpaar ging naar bed
Op ’t nachtkastje twee bakjes met tanden
Vol liefde keek de man haar aan,
En streelde haar rimpelige handen.

Hij sprak: ‘Al meer dan vijftig jaar
Zijn we gelukkig meid.
Geloof me als ik zeg:
‘ik wil je nog voor geen miljoen kwijt’.
‘Dat weet ik jongen’, zei de vrouw
‘Ook jij bent niet te koop,
Ook niet voor een miljoen,
En dat is toch een hele hoop.
Ze lagen daar tesaam
Op de avond van hun leven;
Twee mensen die elkaar zoveel hebben gegeven.
Ze zeiden ‘Welterusten hoor’
En hij gaf haar een zoen,
En fluisterde: ‘Is de deur op slot?
Hier ligt voor twee miljoen.

PUZZEL Voor deze keer heb ik een soort rebus-puzzel gemaakt.
Het is de bedoeling om uit de omschrijving een plaatsnaam te vinden. De eerste letters van de vier plaatsnamen vormen weer een
plaatsnaam. Veel succes.

Antwoord vorige puzzel : Monopolie

Winnaar is: J.P. Rebergen

Graag zien wij de oplossingen van deze maand ook weer tegemoet.
Uw opgave kunt u sturen aan de redactie:
info@promoheuvelrug.nl of per post naar Burg. de Graafhof 6
3956 GS LEERSUM

GESCHIEDENIS VAN AMERONGEN.
Uit het dagboek van meester Enferink: Vrijdag 5 januari 1945.
Om half negen de deur uit met Piet Schouten (bijnaam Pietje Pap).
Het is een frisse tocht. Over het Beusichemse veer. Gelukkig niets te
zien. In Culemborg bij Zondag 100 pond erwten en wat tabak opgedaan. Terug bij Beusichem een fiks bombardement op Culemborg en
omgeving meegemaakt. Geen feldgendarmerie. Behouden aan de overkant. Piet heeft een lekke band. Bevolkingsregister bij de Grüne opgehaald. Het waren spannende tijden!
VERHALEN AAN TAFEL. Op zaterdag 8 februari is er weer een openbare bijeenkomst VERHALEN AAN TAFEL in cafe De Tram. Van 10.00 tot
11.00 uur ondervragen Pieter Beukenkamp en Rein van Ee in een soort
Pauw en Witteman setting deskundigen van het Cunera Gilde over de
Cunerafeesten die wij op 14 juni in Amerongen op de Hof willen gaan
houden. Kom eens kijken.
ALLEMANSWAARD. De bouw gaat heel snel. Volgens plan wordt de
opening in september verwacht. Dan zal de bibliotheek, de apotheek,
de school en een serie andere aktiviteiten daarin zijn onder gebracht.
De winkels aan de zuidzijde worden pas later gebouwd.
ONDERNEMER VAN HET JAAR 2013. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
op 6 januari 2014 in de Ark werd Nienke van de Pol van de WijVorm in
de Overstraat gekozen als ONDERNEMER VAN HET JAAR 2013.
Van harte gefeliciteerd Nienke.

Inlichtingen en reacties:
Voor de uitgave maart 2014 moeten de stukjes uiterlijk 21 februari
binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie & verspreiding: Stichting Promo Heuvelrug www.promoheuvelrug.nl
Losse nummers buiten Amerongen: ¤ 1,25 + portokosten
Losse nummers: ¤ 1,25 Verkoopadres: Il Sogno
Tekst Redactie: Stichting Promo Heuvelrug
Eindredactie: Stichting Amerongen Inspireert
Verschijning: 12 keer per jaar, in de week van de eerste dag van de maand
Advertenties: Stichting Promo Heuvelrug: mail: info@promoheuvelrug.nl
Drukwerk: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: info@promoheuvelrug.nl
Marketing: Reclame Bureau NOVAD Amerongen
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Belangrijke telefoon nummers:
Alarmnummer politie en brandweer
112
Landelijk politienummer
0900-8844
Ziekenhuis Gelderse Vallei
0318-434343
Milieuklachtentelefoon
0800-0225510
Huisarts Breuking
451678
Huisarts Schiebroek
451273
Huisarts na 17.00 uur en weekend 0318-434444
Tandarts Amerongen Van der Veeke
453841

SENIOREN: TIJD VOOR U. Maandag 21 januari is “Tijd voor U” van
start gegaan, dit initiatief van Ameronger Arie-Jan de Regt betreft
dienstverlening aan senioren. Met geduld en persoonlijke aandacht
helpt hij u om uw persoonlijke problemen op te lossen. “Tijd voor U”
biedt een veelheid aan diensten waar ouderen behoefte aan hebben:
diverse klusjes, reparaties, onderhoud, vervoer, tot het doen van boodschappen en koken etc. Er is veel mogelijk. Echter geen medische handelingen. Misschien heeft u een specifieke vraag: Kijk voor meer informatie op de website www.tijd-voor-u.nl of mail: info@tijd-voor-u.nl
Bellen kan ook: 06-14538165
‘OPEN MAALTIJD’ Donderdag 13 februari 2014 in de Ark kunt u genieten van een heerlijke driegangen maaltijd, inclusief een drankje en een
kopje koffie of thee. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en om
18.00 uur starten we met de maaltijd. U kunt zich hiervoor op donderdag 6 en vrijdag 7 februari tussen 18.00 en 20.00 uur telefonisch opgeven bij: mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691. De kosten zijn ¤ 7,50 p.p.
Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!
Postduivenvereniging PV DE POSTDUIF. Vrijdag 7 en 21 februari
organiseert PV de Postduif haar volgende kaartavonden in het lokaal aan
de Kon. Julianalaan achter nr. 40 Zaal open 19.15 uur, aanvang kaarten 20.00 uur. Inleg ¤ 3,50 zowel jokeren als klaverjassen.
Basiscursus moestuinieren.
Op dinsdag 4 februari start Dorpsakker ‘De Parel’ in Amerongen met
een ‘basiscursus moestuinieren’. De cursus is bedoeld voor iedereen die
wil leren zelf groenten te verbouwen. Na de cursus hebben deelnemers
gelijk de kans om op ‘De Parel’ een moestuintje te beginnen.
De Parel is een ecologische dorpstuin vóór en door Amerongers. Het is
een initiatief van Zendings-diaconessenhuis Bethanië en een plek waar
mensen elkaar ontmoeten, samen werken aan een mooie bloemen- en
groententuin en delen in de opbrengst van het land. Vooral voor mensen die van een laag inkomen moeten rondkomen een ideale manier
om extra inkomsten in natura te verwerven. Bovendien is eigen groenten verbouwen leuk, gezond en gezellig. De 4 cursusavonden zijn op
dinsdag 4 & 25 februari en op 14 & 18 maart. Ze beginnen om 19:00
uur aan de Koenestraat 126. De cursus is vrij toegankelijk en wordt verzorgd door de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT).
Voor deelname aan de cursus of tuinieren op De Parel, bel: Liesbeth van
den Berge 0343 723780 of mail l.vandenberge@zdh.nl
Op bezoek bij ............ Ray Klaassen!
Ray begint te vertellen hoe zijn passie voor muziek is
ontstaan.
Als 5-jarig jochie ontdekte ik in 1977 tussen de LP´s van
mijn ouders de dubbel-LP `Elvis Forever´. Al snel zong ik
de liedjes van Elvis mee en begon hem ook te imiteren.
Op 11-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste gitaarles. Door
veel dagelijks te oefenen, kon ik uiteindelijk liedjes zingen en spelen. Ook begon ik gedichten en korte anekdotes te schrijven.
Op mijn vijftiende trad ik voor het eerst op met het schoolbandje
´Emergency`. Het aller leukste optreden vind ik nog steeds dat optreden
op het Kerkplein in Leersum tijdens de 5-mei festiviteiten. Een bijzonder
optreden was een optreden met `The Jeans` in Restaurant `De Donderberg` in Leersum. Het publiek was niet in beweging te krijgen en er was
geen enkele reactie of waardering. Dat gaf zo´n ondankbaar, onzeker en
raar gevoel! Maar, na het optreden kwam datzelfde publiek mij en mijn
collega´s persoonlijk bedanken omdat ze het goede muziek en een
geweldig optreden vonden! Toen besefte ik dat er ook een luisterpubliek bestaat dat muziek heel anders beleeft en waardeert, dan het
danslustig en feestpubliek waaraan ik gewend was geraakt. Door de
´Voice of Holland´ heb ik grotere bekendheid gekregen. De harde zakelijke wereld daarachter vind ik wat minder. Je moet daar teveel van jezelf
inleveren. Van je eigen creatieve en muzikale talent blijft daar weinig
over. Dit wil ik niet. Ik heb in al die jaren een eigen stijl ontwikkeld. Een
mix van John Maiyer, Racoon en Marco Borsato. Omdat ik een hoofdsponsor heb kan ik, op mijn wijze en in mijn eigen stijl, muziek blijven
maken en mij verder ontwikkelen. Mijn beste liedje vind ik `Het licht`.
Over een jaar of twee hoop ik hiermee bij grote festivals op te treden.
Op weg naar huis besef ik dat Ray soms dat crea-dromerige heeft waardoor veel beroemdheden successen hebben geboekt. Ik hoop van ganser harte dat dit Ray ook gaat lukken.
J.D. Spies

Waardebonnen
Uitsluitend tegen inlevering
van de uitgeknipte en ingeleverde waardebon geldt de
reductie.

Totale waarde

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 3,00
voor bij gezinszak patat
en 4 frikandellen
of 4 kroketten
SOLO

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 1,80
(blikje fris)
bij een menu van ¤ 10,00
Cafetaria De Brabander

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 1,00
op een usb stick.
HATO Computers

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 2,75
op 2 parfumflesjes PTMD.
Natuurlijk Bloemen, Overstraat

WAARDEBON EURO 20,00
op een dekbed naar keuze.
Woninginrichting Breeschoten

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 5,00
op een paar pantoffels.
Loek Shoes Amerongen

WAARDEBON EURO 1,95
voor een GRATIS kop koffie
bij een broodje. Ruime sortering.
Brasserie ’t Hoekie Overstraat

WAARDEBON EURO 5,95
voor gratis fietsbinnenband bij
aanschaf van een buitenband.
Fietsdomein Overstraat

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 2,00
bij besteding van ¤ 10,00 of meer.
Vakwinkel Kleton.

WAARDEBON EURO 1,00
bij een 2 pakken printerpapier
HATO Computers

WAARDEBON EURO 2,00 voor
gratis kop koffie
bij besteding van 10 euro
Il Sogno

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 0,95 broodje
knakworst met gratis disco lolly,
Brasserie ’t Hoekie, Overstraat

WAARDEBON EURO 150,00
op elke occasion auto. Ruime keus.
Behalve de al laag afgeprijsde auto’s
AIM Autobedrijf Industrieweg 9a

WAARDEBON EURO 2,00
op l literfles Robero Sherry.
Slijterij De Tram

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 4,00
op het volledigste
auto wasprogramma
Autobedrijf Reede BV

Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl

WAARDEBON EURO 50,00
op een basisset geïnstalleerd
beveiliging. Safely Beveiliging,
Utrechtsestraatqweg 20.
Tel. 06-20366000

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 25,00
(is dan gratis) op winter/voorjaars
controle. Klaar voor de zomer.
Autobedrijf Buijink nieuwe zaak
Bertus Leendersweg

Uiterste inleverdatum 28-02-2014

WAARDEBON EURO 2,00
op een fles Sambucol
tegen verkouwdheid.
Met vlierbessen extract.
Drogisterij De Koenhoek

geldig tot 01-03-14

geldig tot 01-03-14

WAARDEBON EURO 4.00
Gratis flesje Groenland
wasmachine / vaatwasmachinereiniger bij elke aankoop
bij Expert Leersum

geldig tot 01-03-14

289,40

geldig tot 01-03-14

Euro

WAARDEBON EURO 5,00
op 1 liter verf of 10 liter muurverf
bij de winkel van
Schilderwerken van Doorn
Donkerstraat 5

HET VOORTBESTAAN VAN DE KLEPPERMAN.
Een onderzoek onder de Amerongse bewoners geeft aan dat de
mensen erg enthousiast zijn over de klepperman. Je leest er meer
nieuws over het dorp in dan in De Kaap.
De klepperman moet dus zeker blijven.
Dan gaat het over het FINANCIËLE PLAATJE voor dat voortbestaan.
De kosten van de maandelijkse uitgave zijn bij een huis aan huis verspreiding van 2500 exemplaren in totaal ¤ 950,00 per maandnummer. Daarin zitten de drukkosten, de opmaak, de kopij verzorging en
de bezorging.
VOORTBESTAAN KAN UITSLUITEND als iedereen meebetaald met
een bedrag van ¤ 5,00 per jaar. Velen hebben al een bedrag gestort.
Anderen nog niet.
DUS STORT die jaarlijkse bijdrage van ¤ 5,00 nu op banknr.
1469 36 922 (IBAN NL32RABO0146936922) t.n.v. Promo Heuvelrug
met vermelding van Klepperman en uw adresgegevens. DOE MEE!
EN HELP MEE OM DE KLEPPERMAN TE LATEN VOORTBESTAAN.

