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“De Klepperman” Wie is dit?
De “Klepperman” van deze maand in Dion van de Veer, de eigenaar
van Fietsdomein in de Overstraat. Als fietsenmaker meldt hij dat de
Amerongers vooral moeten zorgen voor een goede verlichting op de
fiets. Daar ontbreekt het nog al eens aan. Dion waakt over onze veiligheid op de weg door o.a. een goede fiets met goede verlichting.
Klepper het voort!

De website www.amerongeninspireert wordt steeds vaker bezocht. Men
kijkt op de DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER, de mooie
dorpskalender. En ook op de filmpjes van de Verhalen aan Tafel van Arie
Rebergen. Kijk er eens op. Het zijn nu al historische dokumenten.
Hoe staat de Klepperman er financieel voor?
Gelukkig krijgen we nog steeds de jaarlijkse bijdrage van ¤ 5,00 binnen
op bankrekening NL18RABO0325059632 t.n.v. Stichting Amerongen
Inspireert. Als u dit nog niet gedaan hebt, helpen we u nu hieraan
herinneren. U wilt toch ook dat de Klepperman maandelijks blijft
verschijnen. Amerongen geeft blijk van steeds meer bijval.

Personalia.
Enkele weken geleden overleed een bekende
Ameronger. Evert (Tos) van Spanje. Hij werd 87
jaar en was altijd zichtbaar in het dorp. Zijn hele
werkzame leven zat hij in de tabak. Naast een
boerenbedrijf aan de Majoorsweg. Tos was ook
in juli 2013 de Klepperman van Amerongen. Hij
wist alles van het dorp. Ook deed hij als vrijwilliger in het tabaksteeltmuseum heel goed werk.

DORPSAGENDA maand oktober:
DORPSAGENDA Gedurende najaar
• 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 oktober 2014.
2 okt. Met de PCOB op reis samen met Passage Vrouwen,
vertrek 8.15 uur op de Laan
4 okt. 16.00 uur Drie klavieren in Concert Andrieskerk.
14.00 uur Opening Knuffelweide
8 okt. Wandeling met het Utrechts Landschap 14.00 uur,
start Tabaksschuur Veenseweg.
9 okt. Open Maaltijd 17.30 uur in de Ark.
12 okt. Lezing van Louise Engelen over de Bagavad Gita,
aanvang 10.30 uur.
14 okt. PCOB presentatie Waar staat de Stichting Wilde Ganzen voor,
14.30 uur in de Ark.
Lezing van prof. dr. Peter Raedts over het Schisma RomeConstantinopel, het uiteengaan van de Westelijke RK kerk en de
Oostelijke orthodoxe kerk. Aanvang 20.00 uur
16 okt. 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgerichte werken in Brasserie ’t Hoekie
17.00 tot 20.00 uur Open Netwerk Inloop in Buitenlust.
18 okt. Kasteel Concert 20.00 uur Aristo Kwartet.
20-24 XXL Sportkampen op de Burgwal zie www.tennisles.nl
28 okt. Koffiemorgen PCOB 10.00 uur De Ark
29 okt. Passage Vrouwen 19.45 uur in de Ark. Het leven van een religieuze bij de Augustinessen in het klooster Gods Werkhof.
30 okt. Start cursus Ds. De Groot over het werk en de persoon van de
Heilige geest. info@zdh.nl
31 okt. Vrienden van de Andrieskerk Concert 20.00 uur in de Andrieskerk Barok-orkest van de HKU Utrechts Conservatorium.
1 nov. Maarten Luther Wandeltocht. Start Berghuis.
zie www.maartenlutherwandeltocht.nl
Duurzaamheid.
Bij Expert in Leersum kunt u de mooie JEKKO inzamelbox voor lege batterijen, lampen en kleine elektrische apparaten gratis ophalen.
Via een recycling (zie www.recycling.nl) kan meer dan 75 % tot
90% van het materiaal weer hergebruikt worden. Dat is een mooi
duurzaamheid project. Ook gaan
we binnenkort een duurzame
boodschappentas uitbrengen. Dan
hebben we al dat plastic niet meer
nodig. Kijk maar op de foto’s.
Op de Heuvelrug en ook in Amerongen willen we toch Waardevol leven?

Gedicht.
Balmasque
Snuffelstraat.
De stappen worden in de maand
oktober gezet. Dan wordt de oude
Overstraat een echte SNUFFELSTRAAT, waar je graag doorheen
gaat snuffelend-wandelen. Net als
vroeger.

Wilt u er vooral op letten
Na ’t feest
Uw masker
Af te zetten?

Nadenkertje van de maand september.
De Knuffelweide is door particulier initiatief snel tot stand gekomen. Wie
heeft er nog meer leuke ideeen in Amerongen om direkt aan te pakken.
Meldt dat dan aan de redaktie van de Klepperman. Want: wij zullen het
in Amerongen toch vooral ZELF MOETEN DOEN!
Allemanswaard.
Al veel bewoners hebben hun nieuwe plekje in Allemanswaard gevonden. Ook woningbouw vereniging Amerongen en Welnúh trokken in bij
Allemanswaard. Dat is een mooie aanleiding voor de Amerongers om
eens een kijkje te gaan nemen. We hebben er naar uitgezien.
Ondernemers nieuws.
Op 11 december 2014 vergadert de Raad van State in Den Haag
over het bestemmingsplan bedrijventerrein Leersum, langs de Bertus
Leendersweg.
Wat XXL sportkampen op de Burgwal gaat doen in de herfstvakantie is
fantastisch. Mooi voor alle scholieren, maar de ouderen mogen denken
wij ook gerust meedoen. Kijk op www.tennisles.nl
Dorpsgericht werken.
De projecten werden op 16 september weer besproken.
We krijgen een nieuwe dorpscoordinator. Henny van de Ven maakt
plaats voor Harry van Dijk. Bij de laatste bijeenkomst was ook CDA
raadslid Teunis Reedijk aanwezig. Ook de raadsfracties die het verslag
ontvangen toonden belangstelling voor de wijze waarop in Amerongen
het dorpsgerichte werken wordt aangepakt. De lopende projecten werden verder besproken. Deze zijn: 1. De Koenestraat meting. 2. De wandelroute van de Burgwal naar Kasteel. 3. Het Veense fietspad. 4. De
duurzamestraat…Utrechtsestraatweg. 5. De dorpsakker de Parel. 6 De
herindeling van de Laan. 7. De Knuffelweide. Alle projekten zullen in dit
jaar worden afgerond.
De eerstvolgende bijeenkomst die u kunt bijwonen is op donderdag 16
oktober van 12.00 tot 14.00 uur in Brasserie ’t Hoekie. Hierbij zal ook de
dorpswethouder Henk Veldhuizen aanwezig zijn.
Verkeersmeting Koenestraat.
Op 1 oktober start de verkeersmeting Koenestraat. Deze meting moet
inzage geven in de beleving van de Amerongse bevolking naar de verkeers intensiviteit, zeker nu Allemanswaard geopend wordt. Op de
gemeente site www.heuvelrug.nl/enquete staat het enquete formulier
dat u digitaal kunt invullen. Ook zullen formulieren bij de Jumbo aanwezig zijn. De Amerongse bevolking wordt opgeroepen om mee te doen.
Dit kan de hele maand oktober. De uitslag zal in de Klepperman van
december worden bekendgemaakt. Deze gemeentelijke meting moet
aangeven welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden
voor een veilig verkeer.
De Knuffelweide...
Zaterdag 4 oktober 2014 wordt om 14.00 uur door de Dorpswethouder
Henk Veldhuizen de Knuffelweide geopend op het bedrijventerrein.
Kom daar eens kijken. Het zal u verbazen hoe leuk het geworden is.
VVV Amerongen.
Bij Il Sogno, Overstraat 22, is de VVV Amerongen gevestigd.
Hier is alle infomatie over het moois van Amerongen beschikbaar..
Ons Genoegen.
Ons Genoegen haalt op zaterdag 4 oktober weer oud papier op vanaf
9.00 uur ‘s morgens.
Op zaterdag 25 oktober wordt weer de jaarlijkse boekenmarkt gehouden in het gebouw van Ons Genoegen. Hebt u boeken over breng deze
dan voor die tijd bij Ons Genoegen op de Majoorsweg.
Oogstfeest op Dorpsakker De Parel.
Op zaterdag 11 oktober is het oogstfeest op de Dorpsakker de Parel
aan de Holleweg 35. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u genieten van de
verbouwde groente en bloemen. Ga er eens naar kijken

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar heeft weer veel rondgevlogen
boven Amerongen. “Zeg Jetje, wat is dat toch voor een
bedrijvigheid daat op het bedrijventerrein.
Er wordt gebouwd, getimmerd en er worden allemaal
beesten-hokjes gebouwd.” Ja, Jacob, ze noemen dat de Knuffelweide.
Het lijkt wel de Bovenpolder waar wij met allerlei vogels wonen. Ook bij
ons wemelt het van de andere dieren”. “Maar Jetje, komen daar ook
vogels dan? En zou er ook voor ons een mooi plekje kunnen zijn om
met de andere dieren te spelen”? “Oh Jacob, ik wil daar niet heen
hoor. Als wij er overheen vliegen, dan zien we toch ook wel genoeg?”
“Maar Jetje, dan wordt je nooit “eigen”met die knuffeldieren. Wij gaan
aan Mevrouw Anja vragen of ze voor ons, Jacob en Jetje ook een logé
hokje wil maken. Dan leren we alle dieren bij naam kennen en voelen
we ons er bij betrokken. “Oh Jacob, zou jij dat aan mevrouw Anja durven vragen? “ Ik ben benieuwd.
Geschiedenis van Amerongen.
AMERONGEN IN 1918.
De woelige dagen die een einde maakten aan de wereldoorlog waren
ook voor Amerongen dagen van spanning.Het was bekend dat de
Duitse keizer aan de grens was verschenen.De verantwoordelijkheid
voor de regering was zwaar om de keizer asiel te verlenen. Het was een
gevaarlijk verzoek aan graaf Bentinck om de Duitse Keizer in huis te
nemen. Toen dat gebeurde ging er een gehuil van woede door de pers
en door de redevoeringen van de staatslieden der geallieerden toen
hun prooi hun ontglipte. Amerongen was opeens wereldnieuws geworden.
Voorjaarsreis Diaconale Stichting “Hulp Câmpina”.
Van 11 t/m 18 oktober a.s. zal Diaconale Stichting “Hulp Câmpina” weer
de reis naar Roemenië gaan ondernemen. Addy van Eck en Kees van
Doorn gaan ruim 120 zeer arme gezinnen van voedselpakketten voorzien. Elk gezin wordt gesteund door een gezin uit Elst of Amerongen.
De voedselpakketten worden in Câmpina ingekocht, zodat de plaatselijke middenstand kan meeprofiteren en erbij betrokken raakt.
De Roemeense gezinnen zijn erg blij en dankbaar met de hulp uit
Nederland. Helaas blijft ons hulp hard nodig. Hierdoor moeten we kritisch blijven kijken naar de inkomensgrens van de gezinnen. We kunnen
alleen de allerarmsten helpen.
In samenwerking met de Karpaten Express uit Dordrecht gaan we eind
september een extra voedseltransport regelen.
Meer informatie is te vinden op: www.hulpcampina.nl .
Als u ons wil steunen, dan is uw gift van harte welkom op rekeningnummer: NL89INGB0007234327.
Gespreksgroep van Zendings-Diaconessenhuis.
Op 17 oktober wordt van 9.15 uur tot 11.00 uur een gespreksgroep
gehouden waaraan iedere Ameronger kan deelnemen. Er komen van
allerlei dorpse onderwerpen op tafel.
Kasteel in teken van de herfst.
Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober staat Kasteel Amerongen in het
teken van de herfst. Het Huys zal worden getooid met Herfstboeketten
en de Jachtkamer vol met jachtattributen zal worden opengesteld. In de
Garage zijn demo’s van de oude technieken om fruit en groente te verwerken voor bewaring in de winter. Ook voor kinderen zijn er activiteiten
zoals de Autumnus vertelling en het roosteren van kastanjes uit de
Kasteeltuin. Beide dagen zullen worden afgesloten door jachthoornblazers.
Gemeentenieuws.
Restauratie van de Andriestoren
Met een toespraak en een symbolische starthandeling van wethouder
Gerrit Boonzaaijer is vrijdag 19 september om 11.00 uur het project
‘Restauratie van de Andriestoren’ officieel van start gegaan. De
Andriestoren staat in de steigers. Hoogevest Architecten en aannemingsbedrijf Jurriëns zijn de uitvoerende partijen voor de restauratie.
Begrotingswijzer
Bezoekcijfers voor de Begrotingswijzer is nog altijd goed. Inmiddels is er

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

geldig tot 01-11-14

WAARDEBON
Philips Batterijen nu heel goedkoop.
3 verpakkingen van 12 batterijen samen nu ¤ 9,95.
(normaal ¤ 17,85). Tevens gratis een mooie
bewaarbox voor oude batterijen en lampen en
kleine elektrische apparaten.
HAAL DIE OP BIJ EXPERT LEERSUM

geldig tot 01-11-14

geldig tot 01-11-14

Waardebonnen
WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00
Op het voordeligste
Autowasprogramma
Autobedrijf Reede BV

Freshlight Plugin zuivert de lucht in huis.
Het apparaat ioniseert de schadelijke
stoffen. Zoals fijnstof, pollen, geuren, rook.
Vuile deeltjes vallen uit elkaar. Voor ¤ 29,95
hebt u een betere gezondheid.
Hato Computers Amerongen

Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

over 23 ideeën contact geweest tussen indieners en gemeente. 70% van
de gebruikers van de Begrotingswijzer is man en 27% is vrouw. 11% is
jonger dan 35 jaar en 62% is 45 jaar of ouder. Het merendeel is HBO of
universitair geschoold.
Begroting 2015-2018
De opbouw van de meerjarenbegroting 2015-2018 bestaat dit jaar
uit twee delen. Het eerste deel is gereed en omvat de exacte doorrekening van het bestaande beleid en geeft inzicht in de werkelijke tekorten voor de komende 4 jaar. Het tweede deel bevat de bezuinigingsvoorstellen. De twee delen samen vormen de meerjarig sluitende conceptbegroting 2015-2018, waarover de gemeenteraad begin november
beslist. In de week van 6 oktober ontvangt de raad het raadsvoorstel
over de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Door het splitsen in
2 delen is er voldoende tijd aanwezig voor de crowdsourcing, waarin
inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers geraadpleegd
worden over de bezuinigingen. De dialoogavond werd georganiseerd
door een betrokken groep bewoners en werd door ca. 50 mensen
bezocht. Tijdens deze avond zijn aan vijf gesprekstafels ideeën besproken waarmee zowel kostenbesparingen of inkomsten kunnen worden
gerealiseerd. Ook werden ideeën gelanceerd over hoe de gemeente de
inzet van bewoners beter kan benutten, via participatie van de inwoners
en dialoog. Dit gebeurde vanuit een per tafel geformuleerde visie op de
toekomst van de dorpen en het voorzieningenniveau. Opvallend was
dat Dorpsgericht werken hoog in het vaandel staat.
Veel deelnemers vonden wel dat de initiatieven en betrokkenheid en
participatie vanuit de dorpen zelf moet komen. Een aantal ingebrachte
ideeën zijn opgenomen in de Begrotingswijzer
Resultaten crowdsourcing
Bijna 300 keer is de Begrotingswijzer ingevuld en op dit moment zijn
62 ideeën in aanmerking gekomen om na te bellen. Over 36 ideeën is
al telefonisch contact geweest. Hiervan leiden 20 ideeën tot een onderzoek. Deze onderzoeksvragen zijn uitgezet in de organisatie en leiden
tot voorstellen aan de portefeuillehouders. 3 ervan zijn afgerond en leiden niet tot een extra bezuinigingsmogelijkheid. In 4 gevallen gaat het
over ideeën voor het verdere proces van crowdsourcing. Staan er al 3
op de vinkenlijst. Reageerden 3 indieners niet op verzoek om het telefoonnummer te leveren. Zijn 2 indieners vanwege vakantie nog niet telefonisch benaderd. Resteren er 4 ideeën die niet tot directe of indirecte
input leiden voor het begrotings-of crowdsourcingsproces.

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

Vrouwenvoetbal DVSA/Musketiers.
Sinds 17 december van het afgelopen jaar spelen de DVSA-dames van
Amerongen en de MA1 meiden van Musketiers uit Elst samen.
Het Dames-elftal van DVSA/Musketiers speelt 3e klasse A-categorie.
Thuiswedstrijden worden tot aan de winterstop in Elst gespeeld op
zaterdagmiddag om 14:30 uur. Na de winterstop wordt er in Amerongen
gevoetbald.
Op 4 oktober spelen zij tegen het Utrechtse Hercules. Aanvang 14:30
uur in Elst. Op 11 oktober wordt er gevoetbald bij FC Driebergen en op
25 oktober bij Elinkwijk in Utrecht. Op 1 november is Odysseus in Elst te
gast. Toeschouwers zijn van harte welkom.

“Taalgrapjes”.
Al heel lang bewaar ik vreemde, of hoor grappige uitspraken, die en ik
lees of hoor en die schrijf ik dan op. Ik wil er graag een paar met u
delen in deze Klepperman. Ik noem dat “taalgrapjes”.
Zo hoorde ik ooit in het televisieprogramma “Get the picture” de volgende vraag stellen: Hoe heet de kwaal waarbij mensen last hebben van
verwijderde aderen in de benen? Ik kan mij voorstellen dat mensen daar
héél veel last van hebben. Een dergelijke verspreking – of zo u wilt verschrijving – las ik over een geval waarbij mensen van de ontsmettingsdienst beschermde kleding droegen. Mij lijkt het in dat geval beter dat
de mensen, die in die kleding zitten beschermd zouden zijn.
Ook een leuke las ik eens in de Doornse Krant over het feit dat in
Leersum het Guiness Book of Records was gehaald met straattekenen.
De verslaggever vond het een gedenkbeeldige dag
En wat denkt u van deze: ook in de krant vertelde iemand zich, naar
aanleiding van de waterschapsverkiezing, kandidaat had gesteld omdat
hij gebiologiseerd was door water.
In het programma “Opsporing verzocht “ hoorde ik de volgende uitspraak: “De moord op de man in Vlaardingen krijgt een vervolg”. Dat is
intussen wel gebleken, hoewel ik niet geloof dat de latere afrekeningen
een vervolg zijn van deze belofte. Het zal ook wel niet zo bedoeld zijn,
maar het klinkt wel aardig.
In de Telegraaf stond ooit een artikeltje over een stierkikker (wat dat ook
moge zijn), die in België was gesignaleerd. Dat dier schijnt kleine waterdiertjes zonder pardoes op te eten.
Ook in de Telegraaf bood iemand aan om de woningnood van studenten te ledigen. Dat werd tijd, vindt u niet?
In de T.V.-gids las ik eens: Gijs Staverman selecteerd grappige telefisiefragmenten. Ik vind dat iemand die zo’n baan heeft bij een uitgeverij,
toch op zijn minst de Nederlandse taal goed mag schrijven.
Ik weet wel, de meeste van deze verschrijvingen of versprekingen zijn
gewoon menselijke fouten of vergissingen en het gebeurt iedereen wel
eens. Ik wil dan ook niet als een muggenzifter overkomen, maar ik ben
nou eenmaal dol op de taal en dan vallen dergelijke dingen mij op en
noteer ik ze.

Inlichtingen en reacties:
Voor de november uitgave moeten de stukjes uiterlijk 30 oktober
binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
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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

Wandelaars opgelet!
Het Utrechts Landschap organiseert woensdag 8 oktober om 14.00 uur
een begeleide wandeling door het Amerongse Bos in Amerongen.
Dit bos in een van de mooiste gebieden van de Utrechtse Heuvelrug
heeft een zichtbaar oude historie. De bodem heeft een interessant reliëf,
nl. glooiingen en sneeuwsmeltwaterdalen uit vroegere ijstijden.
Het gevarieerde bos komt langzaam in herfsttooi. De bladeren verkleuren, op de grond ligt verdord blad, dieren kruipen weg en de zon versterkt de verstilde sfeer. De gids vertelt u over het ontstaan van het
landschap, manier van beheren van het bos en hoe u de historie van het
bos in het huidige beeld kunt herkennen. De wandeling duurt ca 1,5
uren en deelname is gratis. U hoeft zich vooraf niet op te geven.
Parkeren op de Groene Entree Amerongen.
Vertrekpunt: bij de tabaksschuur op de Veenseweg in Amerongen
Aanvang: 14.00 uur. Telefonische informatie: 0343-456419
Vrienden van de Andrieskerk.
Bij deze klepperman wordt het concert-jaarprogramma in de
Andrieskerk bijgepakt. Zaterdagmiddag 4 oktober treden de drie
Klavierleeuwen Peter & Jan Neeteson en de nog zeer jeugdige, landelijk
bekende Martin Oei op. Zij verrassen u dan op orgel en vleugel met
werken van Liszt, Chopin, Rachmaninov, Feike Asma en Jean Langlais.
Ontmoet de artiesten na afloop en drink een drankje met hen.
Aanvangstijd 16.00 uur. Kijk voor de concertserie op de bijgaande folder. Of kijk op de website www.amerongeninspireert.nl op de
Doorlopende Evenementen Kalender.
Huysconcert Kasteel Amerongen.
Op zaterdagavond 18 oktober om 20.00 uur kunt u genieten van het
veelbelovende strijkkwartet ARISTO, dat in de korte periode van het
bestaan, veel waardering heeft gekregen.
Het ARISTO Kwartet werd in 2008 opgericht door de violiste Evelien
Jaspers en cellist Otto Bakker. De huidige bezetting ontstond in de
zomer van 2012 en werd gelijk internationaal met 2e violist Dmitry lvanov, geboren in Oezbekistan, en altviolist Sylvain Dessane, geboren en
opgegroeid in Frankrijk. Sinds september 2013 is het Aristo Kwartet het
eerste en enige kwartet dat samen studeert in de geheel nieuwe Master
Strijkkwartet aan het Conservatorium van Amsterdam.
In 2015 zullen ze als kwartet hun Masterdiploma behalen. Inmiddels
hebben ze al opgetreden voor radio en televisie. Bij de opening van de
tentoonstelling over Prinses Grazia in Paleis Het Loo speelde het kwartet
in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Prins Albèrt van
Monaco.
Toegangsprijs, incl. drankje in de pauze: ¤ 20,-, Vrienden ¤ 17,50
Kaarten via: secretariaatvrienden@kasteel-amerongen of aan de kassa
Open maaltijd.
Op donderdag 9 oktober 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11
in Amerongen 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 2 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur
telefonisch opgeven bij mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691.
De kosten zijn ¤ 7,00 p.p. Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

Puzzel.
Bij deze puzzel is het de bedoeling dat u het leest zoals u het ziet. De
uitkomst is een positieve uitdrukking. Die stuurt u in.

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.

