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“De Klepperman” Wie is dit?
De Klepperman van deze maand is de officiële laatste klepperman van
Amerongen. Hij heette Meijer en was naast klepperman ook vuilnisophaler. Hij stond al op de 1e uitgave van “De Klepperman” in april
2013. Het zal hem goed doen dat wij al meer dan een jaar de KLEPPERMAN in ere houden. Als hij nog zou leven weet ik zeker dat hij dit
mooie nieuws klepperend zou rondbazuinen.
Dus een hommage aan klepperman Meijer.
De volgende uitgaven komen er weer “levende” kleppermannen.
Vroeger ging de klepperman door Amerongen langs de huizen en al
klepperend bracht hij de bewoners het laatste nieuws. Bij het horen van
de klepper spoedde men zich snel naar buiten en hoorde het nieuws
aan. Deze maandelijkse uitgave van “De Klepperman” heeft dezelfde
functie. “De Klepperman” houdt u volledig op de hoogte.

De uitgever van “De Klepperman” is de Stichting Amerongen Inspireert.
Deze heeft als doelstelling: de bevordering van het toerisme in
Amerongen. Samen met de bevolking tracht de stichting haar doelstelling te verwezelijken. Er zij 3 speerpunten: NATUUR, CULTUUR EN HISTORIE. Daar is Amerongen sterk in. Op de website www.amerongeninspireert.nl wordt dagelijks de DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER bijgehouden. Samen met de Amerongse verenigingen worden aktiviteiten gepland die toeristen naar Amerongen trekken. Deze DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER wordt door Hotels, B&B bedrijven
en Vakantieparken in de hele omgeving van Amerongen gebruikt om
arrangementen voor verblijf te organiseren. De produktie en de kopij
verzorging berust bij Promo Heuvelrug. E mail: info@promoheuvelrug.nl
“De Klepperman” financieel.
De klepperman wordt maandelijks huis aan huis in Amerongen bezorgd
in de week waarin de 1e van de maand valt. De oplage is 2375 exemplaren. Er wordt voor de kosten een vrijwillige bijdrage van ¤ 5,00 per
jaar per adres gevraagd.
Eens per jaar in juni wordt er bij “De Klepperman” een acceptgiro verspreid voor die ¤ 5,00. Meer bijdrage is natuurlijk ook heel welkom.
Inmiddels hebben 335 mensen geld gestort, waarvoor hartelijk dank.

DORPSAGENDA maand augustus:
DORPSAGENDA Gedurende deze zomer:
• Openstelling Kasteel in de zomermaanden: 1 april t/m 31 oktober
2014 iedere donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van
09.00 t/m 21.00 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
• Tabaksteeltmuseum elke dag behalve maandag geopend van 13.00
tot 17.00 uur Adres: Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 46.
• Info centrum Tabaksschuur Veenseweg open: woensdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 16.00 uur
DORPSAGENDA maand augustus 2014.
2 aug. Orgelbespeling Andrieskerk. 16.00 uur. Wiejan van de Akker
6 aug. Samen pizza bakken voor kids van 5-11 jaar.
Zendingshuis 14-16 uur.
14 aug. Open maaltijd 17.30 uur de Ark. Opgeven tel.451691.
Kosten ¤ 7,50
16 aug. Orgelbespeling Andrieskerk. 16.00 uur. Robbie Kammeijer.
17 aug. Kasteel Amerongen. Living History optreden van spelers
Historisch toneel Chapeau. Zij spelen de bewoners in 1900 in
Kasteel Amerongen. Van 12.00 tot 17.00 uur.
20 aug. Vossenjacht Zendingshuis. Voor kids van 5-11 jaar. 14-16 uur.
21 aug. Dorpsgericht werken door het dorpsteam.
12-14 uur in “Brasserie ’t Hoekie”.
Openbare bijeenkomst over dorpse zaken. Praat mee.
21 aug. 17.00-20.00 uur Open Inloop Netwerk bijeenkomst in
Buitenlust. Voor verenigingen en ondernemers.
Kom er eens bij zitten.
21 aug. Zeskamp voor tieners. 19.30 uur Voetbalveldje Holleweg
21 aug. Avondworkshop vrije stijl Bloemschikken van 19.00-20.30 uur
In de Vlam, Beukenlaan 2 te Rhenen. Kosten 20,- euro incl.
materiaal. max. 15 deelnemers Opgeven 06 10 52 17 03
23 aug. Orgelbespeling Andrieskerk. 16.00 uur. Peter Neeteson.
30 aug. Orgelbespeling Andrieskerk. 1600 uur.Jan-Willem Mauritz.
31 aug. Grote zaal Zendingshuis. 19.00 uur.
Samenkomst dhr. Jacq. Brunt. Thema “Groeien in Hoop”
OPROEP:
Maar daarmee zijn wij nog lang niet uit de kosten. Daarom roepen wij
iedereen op om ¤ 5,00 te storten op rekening
NL18 RABO 0325 0596 32 t.n.v. St. Amerongen Inspireert met vermelding bijdrage klepperman.
WAARDERING KLEPPERMAN:
De maandelijkse uitgave wordt alom zeer gewaardeerd en heel goed
gelzen. Wilt u dan die waardering ook in een vrijwillige bijdrage tot
uiting brengen?

Dorpsgericht werken.
Er wordt hard gewerkt aan de 6 lopende projecten voor 2014.
Deze zijn: De dorpsakker De Parel; Het Veense Fietspad; Modelstraat en
Duurzaamste straat van de gemeente….de Utrechtsestraatweg; De wandelroute van de Burgwal naar Kasteel Amerongen en het oude dorp;
De peiling naar het verkeer Koenestraat; De knuffelweide en de ontwikkeling van “De Laan”. Er komt ook een DORPSNETWERK waarin en
waarmee Dorpsgericht werken nauw gaat samenwerken.
In Allemanswaard komt een informatie balie.
Allemanswaard opent in september.
Half augustus kunnen de eerste bewoners zich al gaan vestigen in
Allemanswaard. In de klepperman van september volgt alle nieuws over
de opening van Allemanswaard.
Peiling verkeer Koenestraat.
Samen met de gemeente wordt er een peiling onder alle Amerongers
gehouden naar de beleving en de inzichten die bewoners hebben over

de verkeersdrukte van de Koenestraat. Bij de opening van Allemanswaard zal het verkeer naar verwachting sterk toenemen. De peiling dient
als doelstelling om inzicht te krijgen over de korte- en lange termijn
maatregelen. Via het rotondebord wordt u op de hoogte gehouden van
de start van de peiling.

Tabaksplanten.
Overal in Amerongen staan de tabaksplanten in bloei. Dat is een mooi
gezicht en doet denken aan de tabaksvelden in Amerongen uit vroeger
tijden. U kunt ook zelf zaad winnen als u de bloemen laat uitbloeien.
Dan kunt u er volgend jaar veel meer planten.

Personalia.
De afschuwelijke vliegramamp in de Oekraine is ook Amerongen niet
voorbij gegaan. Een zoon en schoondochter van Mevrouw Trix Bakker
zijn verongelukt. Wim Bakker ging op vakantie naar Borneo samen met
zijn vrouw. Wim werkte bij de TU in Delft. Van vroeger kende ik Wim
Bakker als beroepskracht bij het Rode Kruis.
Amerongen wenst Mevr. Trix Bakker en haar zus Cor Burggraaf
(ook wonend in Amerongen) veel kracht en sterkte toe.

Verkeerspeiling Koenestraat.
Nog even het laatste nieuws van Aart Kroeze: De vragenlijst over het
verkeer op de Koenestraat was helemaal klaar. Maar het College van
Burgemeester en Wethouders wil toch nog weer vragen eruit halen. Die
gaan over de lange termijn oplossingen. Aart vindt dat niks, maar wil nu
eerst zien wat er uitgehaald gaat worden. Wij verwachten nu het definitieve enquette formulier op korte termijn. Dan gaat de hele Amerongse
bevolking zich uitspreken. Dus het komt er aan.

Nieuwe rubrieken.
Vanuit de bevolking krijgen wij voor de klepperman de vraag om 2 nieuwe rubrieken, namelijk een rubriek BURGELIJKE STAND en een rubriek
NADENKERTJE VAN DE MAAND.
Burgelijke stand.
De Amerongers willen graag weten welke mutaties er zijn in de burgelijke stand van Amerongen. Navraag bij de gemeente Utrechtse
Heuvelrug in Doorn leert ons dat wij vanuit Doorn geen mutaties burgelijke stand kunnen krijgen. Dat houdt verband met de wet op de privacy.
Nu willen wij wel de Amerongers de gelegenheid geven mutaties op te
geven via de mail: rjvee@ziggo.nl of via info@promoheuvelrug.nl
Dan gaan wij die vanaf september plaatsen in de klepperman.
Voor augustus kunnen we al wel melden:
Verhuizing Aart Kroeze naar Allemanswaard 79 KA.
Op 18 augustus krijgt hij de sleutel en denkt dan begin september op
zijn nieuwe adres te wonen.
Nadenkertje van de maand augustus.
Wat moet ik doen als ik van mijn IK-denken, meer naar het WIJ-denken
wil overstappen. De trent is al volop aan de gang. Het individualisme
met het daarbij horende IK-DENKEN (en verder niks) is achterhaald!
Steeds meer wordt er gedacht dat je samen meer kunt bereiken. In
Amerongen propaganderen wij die omslag naar het WIJ-DENKEN.
Denkt U eens hierover na.

Gedicht.
DUOZIT.
Zij zit in bad
Hij in de misere
Zij met ér gat
Hij met z’n derriere.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jacob, heb jij ook zo’n last van die warme hete
dagen gehad? De mussen vielen bekans dood van het dak.
Ik heb het wel overleefd. Als spechtenvrouwtje kan ik wel
tegen een stootje. Bovendien kreeg ik van een oude
Amerongse dame een schoteltje koud water voorgezet”. “Oh Jetje”.
“Wat ben jij een boffer. Ik heb nergens een slokje koud water kunnen
vinden. Vrouwen hebben echt meer met andere vrouwen, dan mannen
met mannen. Die zijn beter in oorlog voeren”. “Maar Jacob, daar doe jij
toch niet aan mee? Als ik dat zou merken dat verklaar ik je de oorlog”
“Nee Jetje, ik vind oorlogje voeren maar een onnozel gedoe. Dat is
goed voor mensen die maar 1 doel in het leven hebben……namelijk
macht uitoefenen. En….Jetje, daar doe ik niet aan mee. Wij hebben het
goed en leven vredig samen in de Amerongse Bovenpolder. Daar kunnen we samen heel oud worden. Zonder oorlogje voeren”. “Nou Jacob
dat is een mooi bericht en laten we nu alle Amerongers maar gauw een
heel fijne vakantie toewensen”. “En hopelijk niet zo warm meer, dat de
mussen dood van het dak vallen. Dat is heel jammer van die mussencollega’tjes”.
Geschiedenis van Amerongen.
Toen de mannelijke tak van het huis van Reede van Kasteel Amerongen
door het overlijden van de 8e graaf van Athlone uitgestorven was en
nadat tot 1852 de heerlijkheid Amerongen in het bezit was geweest bij
de laatste dochter van de 5e graaf van Athlone, verviel het huis
Amerongen aan een zuster van de 8e graaf van Athlone, jonkvrouwe
Elisabeth Maria van Reede, die gehuwd was met Frederik William Child
Villiers. Deze gravin van Athlone droeg nog tijdens haar leven (in 1879)
de heerlijkheden van Amerongen, Ginkel, Elst,Lievendael en Eck en Wiel
over op haar neef, Godard John Gearge Graaf van Aldenburg Bentinck.
Living History:
Op 17 augustus van 12.00 tot 17.00 uur wordt die graaf weer tot leven
gebracht in het living history spel van de historische toneelvereniging
Chapeau uit Amerongen. U waant zich dan in het jaar 1900 waar u de
bewoners en hun personeel aantreft in Kasteel Amerongen.
De spelers zijn:
Graaf Godard van Aldenburg Bentinck
Rein van Ee
Gravin van Bijland, zijn vrouw
Koos van Zeist
Annemarie-Mathilde hun oudste dochter Annemieke Huibers
Charlotte de jongste dochter
Gerdien van de Breevaart
Huisknecht ter Horst
Jan Vermeer
Huisknecht van Kreel
Jan van der Heiden
Dienstmeid Kaatje
Erica Nonnekes
Dienstmeid Ditje
Jenneke Westland
Dienstmeid Neeltje
Rita Schoemaker
Dienstmeid Trijntje
Trijnie van de Graaf
Kokkin Jansje
Liny van Holland
Tuinman Hendrik
Henk Westland.
Beleef de sfeer van rond 1900 in Kasteel Amerongen op 17 augustus.
PUZZEL Deze puzzel bestaat uit tien zinnen,
waarin een dier verborgen zit. Dat kan zijn dat dat te vinden is.
Deze tien dieren zijn de oplossing. Veel succes.
1. Wat je zegt ben je zelf.
2. Men vroeg zich af wat er ratelde aan de kar.
3. De ANWB helpt bij pech onderweg.
4. Toen hij van school kwam ging Jasper werken bij een boer.
5. Als de school uitgaat, gaat Monica via de kortste weg naar huis.
6. Sommige jongelui verpesten de sfeer in de stadiona.
7. Het kerkkoor had dertig leden.
8. Ik vind die term ietwat overdreven.
9. Hij heeft tijdig de postzending ontvangen.
10. De natuuronderzoekers hoopten in het gebied een ertsader te vinden.
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.
oplossing juli puzzel: hoop doet leven Winnaar: Merijn ten Hoeve

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen
als Amerongen het heeft!
Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

Nieuw in het assortiment. Freshlight Plugin.
Ionisatie in huis als effectieve luchtreiniger.
Zuivere lucht in huis. Elimineert fijnstoffen
zoals pollen, geuren,rook. Laat vuile deeltjes
uit elkaar vallen. ¤ 29,95.
Hato Computers

WAARDEBON
Jumbo fietspomp van ¤ 16,95
voor ¤ 13,50
Fietsdomein Amerongen

WAARDEBON
Gratis autowassen in de wasstraat.
Spaarkaart bij tanken bij Shell Reede
U hebt zo een kaart vol.
Autobedrijf Reede

geldig tot 01-09-14

geldig tot 01-09-14

geldig tot 01-09-14

WAARDEBON
Grote vakantievoordelen.
Haal de folder in de winkel op
B.v. 2 usb-sticks samen voor ¤ 9,95
Expert Leersum

geldig tot 01-09-14

Waardebonnen

Waardevolle aktie
Leuk kado voor verjaardagen en feestjes:
ONTBIJTMAND voor ¤ 18,50 p.p.
Met gratis mooi ontdekboek Utrechtse Heuvelrug TOEN en DOEN
Kijk op de website voor de inhoud van de ontbijtmand:
www.hethoekie.nl of informeer bij
Brasserie ’t Hoekie, Overstraat Amerongen. Telefoon 0343-445838
Bestellen kan via info@hethoekie.nl

Waardevolle tip
Als u van plan bent iets aan te schaffen denk dan aan de Amerongse
winkels. Stap daar naar binnen en maak uw koopwens bekend.
Ga dan overleggen of er een mooie aanbieding kan worden gemaakt.
Meestal gaat dit dan ook lukken.
Velen hebben inmiddels ervaring hiermee opgedaan.
Neem zelf de proef op de som.
Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl
Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

Presentatie twee nieuwe logo’s voor nieuwe aktiviteiten
die de komende jaren in Amerongen heel belangrijk worden.

Amerongen in de 101 Woonideeën.
Deze maand staat de winkel en ontwerpstudio van product-ontwerpster
Nienke van de Pol in de 101 Woonideeën. De Wij Vorm is een concept
store, waarin je naast eigen producten van Studio Nienke van de Pol,
ook producten vindt van andere jonge ontwerpers. De collectie bevat
unieke handgemaakte producten die met aandacht voor vakmanschap
worden gemaakt en in kleine oplage worden geproduceerd.
Bezoek “De Wij Vorm” in de Overstraat en beleef de sfeer met een
gevarieerde mix van interieurproducten, accessoires en keukenproducten. Hierin ligt de focus op de talentvolle ontwerpers en labels met vernieuwende ideeën. De Wij Vorm biedt hen de mogelijkheid om hun producten te presenteren en meer aandacht te krijgen.
De vier pagina’s over Nienke van de Pol zijn te vinden in het augustusnummer van de 101 Woonideeën, nummer 8 van 2014.
Het tijdschrift is verkrijgbaar bij boekhandels en supermarkten.
www.nienkevandepol.nl www.dewijvorm.nl

Leuke activiteiten voor kinderen en tieners tijdens de zomervakantie.
Op woensdag 6 augustus van 14.00-16.00 uur gaan kinderen van
5 t/m 11 jaar samen ‘pizza bakken’. Deze activiteit wordt gehouden in
het Zendings-Diaconessenhuis, Jan van Zutphenweg 4. Op 20 augustus
kunnen kinderen meedoen aan een ‘vossenjacht’ in het centrum van
Amerongen. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de Andrieskerk,
Hof 16. Vlak voor de scholen weer beginnen is er op woensdag
27 augustus van 9.30-16.00 uur een feestelijke kinderdag met het thema
‘Moet je kijken’. Het belooft een verrassende dag te worden, waarbij
alle zintuigen geprikkeld worden. Deze dag duurt van 9.30-16.00 uur.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Opgeven voor deze dag kan via
receptie@zdh.nl.
Voor jongeren van 11-18 jaar wordt er donderdag 21 augustus een zeskamp georganiseerd vanaf 19.00 uur op het voetbalveld aan de
Holleweg.
De activiteiten zijn een initiatief van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië.
Alle activiteiten zijn gratis. Voor meer informatie, neem contact op met
jeugdwerker Heleen van der Sluijs via tel.nr. 0343 72 37 80 of
mail heleen@zdh.nl. Meer informatie op www.zdh.nl .

Inlichtingen en reacties:
Voor de september uitgave moeten de stukjes uiterlijk 22 augustus
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

Nieuws van de Gemeente.
Subsidie aan Bureau Sportimpuls t.b.v. realisatie
Buurtsportfunctionarissen.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat in het kader van de regeling buurtsportcoaches per 1 augustus een subsidierelatie aan met Bureau
Sportimpuls. Voor deze regeling ontvangt de gemeente jaarlijks
¤ 160.000,- van het Rijk. Doel is sporten en bewegen stimuleren op
lokaal niveau en verbindingen bevorderen tussen onder meer sport,
onderwijs en welzijn. Dit bedrag wordt in seizoen 2014/2015 als subsidie
aan Bureau Sportimpuls verleend om toe te werken naar de inzet van
minimaal 8,0 FTE buurtsportfunctionarissen. De subsidierelatie met
Bureau Sportimpuls is voor één jaar aangegaan. Private partners,
Somatic, Bartimeus en Aart Stigter Hardloopcentrum, brengen alle drie
hun bestaande functies, services en expertise in. Er komen dorpsteams
waarin zeven van de twaalf al bestaande buurtsportfunctionarissen zullen
gaan werken. Door middel van deze integrale aanpak op het gebied van
welzijn, lifestyle en sport leveren zij samen met nieuwe functionarissen in
de verschillende dorpen een structurele bijdrage aan de gezondheidsen beweegdoelstellingen van de gemeentelijke Nota Welzijn. Ook de
uitrol van de JOGG (jongeren op gezond gewicht)-aanpak wordt belegd
bij de dorpssportteams.
Energiebesparing en duurzame energieopwekking bij particuliere
woningen.
In het raadsprogramma is de ambitie klimaat neutrale gemeente 2035
opgenomen. De intentie is uitgesproken om in U10+ verband tot
samenwerking te komen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij particuliere woningen. Door dit samenwerkingsverband
neemt de gemeente Utrechtse Heuvelrug deel aan de aanvraag voor
subsidie bij de VNG. De U10+ gemeenten zijn Bunnik, De Bilt, Houten,
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Vianen, Utrecht,
Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en
Lopik. De U10+ gemeenten vragen samen ¤ 135.607,- per jaar aan.
Samenwerking met Bureau Sociaal Raadsliedenwerk Zeist.
De samenwerking met Bureau Sociaal Raadsliedenwerk Zeist wordt
voortgezet voor acht uren in de week tot 1 augustus 2015. Het aantal
aanmeldingen voor een schuldsaneringstraject en daarmee het aantal
inwoners met problematische schulden is afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. In onze gemeente de laatste drie maanden van 2013 met
maar liefst tien procent tot 265. Een voorwaarde voor ondersteuning bij
Bureau Schuldregeling van de Regionale Sociale Dienst(RSD) is dat
inwoners gebruik maken van alle mogelijke inkomensaanvullende regelingen.
Plaatsing openbare laadpalen elektrische auto’s
Om tegemoet te komen aan de vraag naar openbare laadpalen voor
elektrische auto’s gaat de gemeente deelnemen aan twee (regionale)
aanbestedingen. Om op korte termijn al aan de toenemende vraag te
kunnen voldoen nemen we deel aan een meervoudig onderhandse aanbesteding vanuit de Metropool Regio Amsterdam-elektrisch (MRA-elektrisch).
Jaarverslag klachten 2013
Aantal klachten: In 2013 zijn 68 klachten geregistreerd. Een aantal van
deze klachten was geen klacht in de zin van de Awb. Er zijn 63 ontvankelijke klachten ingediend. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren en een verdubbeling ten opzichte van 2012, waarin minder
klachten werden ingediend dan voorgaande jaren. In 2013 zijn 42 klachten gegrond en 8 klachten gedeeltelijk gegrond verklaard. De overige
12 klachten zijn als ongegrond beoordeeld. Voorgaande jaren werd
ongeveer de helft van de klachten gegrond verklaard. Nu is 62% van de
klachten gegrond verklaard. In 2013 gingen de meeste klachten (30)
over de werkwijze van de gemeente. Dit kan een doen of een nalaten
zijn. Een stijging is te zien in het aantal klachten over non-respons.
Hiermee wordt gedoeld op het niet reageren door de gemeente. Dit
kunnen e-mails, brieven of meldingen zijn maar ook toegezegde telefonische contactmomenten. Voorgaande jaren ging gemiddeld 25% van
de klachten over non-respons. In 2013 ging 38% van de klachten over
non-respons. In 2013 is 97% van de klachten binnen de termijn afgehandeld. Slechts twee klachten zijn buiten de termijn afgehandeld. Dit percentage is vergelijkbaar met 2012. Inwoners kunnen via het klachtenformulier op de verbeterde website een klacht indienen.

Hallo lekker lang winkelen!
Jumbo heeft lange openingstijden.
Maandag
08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag
08.00 tot 21.00 uur
Woensdag
08.00 tot 21.00 uur
Donderdag
08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag
08.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
08.00 tot 21.00 uur
Zondag
12.00 tot 18.00 uur

Hallo Jumbo Amerongen, Koenestraat 36

Stichting voor het genereren van publiek en meerdaags toerisme

Hulpmiddelen nodig voor uw evenement? Zie onze website
Burg. de Graafhof 6 3956 GS Leersum
T 0343 451929
M 0614798730

info@promoheuvelrug.nl
www.promoheuvelrug.nl

Open maaltijd.
Op donderdag 14 augustus is er in de Ark, weer een ‘Open maaltijd’.
U kunt 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 7 augustus a.s. tussen 18.00 en
20.00 uur telefonisch opgeven bij: mw. L. Faber: 0343-452089.
De kosten zijn ¤ 7,50 p.p. Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!
In memoriam. Tjibbe Bottema
Met dit korte bericht willen we even stilstaan bij het plotseling overlijden
van Tjibbe Bottema van “Apotheek de drie Leliën” te Leersum. Wij wensen zijn gezin en alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van
dit grote verlies.
de redactie van de Klepperman

