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“De Klepperman” Wie is dit?
“De Klepperman” van deze maand is Magdy Girgis de eigenaar van
Cafetaria en Pizzeria Solo in de Overstraat. Magdy Girgis is een volledig
ingeburgerde Egyptenaar. Hij heeft een heel goed lopende zaak waar
ook zijn zoons in werken. Zijn pizza’s zijn van grote kwaliteit en zeer
gewild. Kom die eens proberen bij Magdy, of laat ze thuisbezorgen.

Amerongen Inspireert.
Deze week is de PERMANENTE KUNST EXPOSITIE in de Snuffelstraat
(Overstraat) geopend. In etalages en voor ramen staan kunstwerken tentoongesteld. Het betreft werk van kunstenaars uit Amerongen en omgeving. Maandelijks zullen de kunstwerken worden gewisseld.
Zij zijn tevens te koop. De bedoeling is dat er steeds meer kunstenaars
gaan meedoen, zodat er een echte mooie kunstroute gaat ontstaan.
Ga eens kijken in de Snuffelstraat.
Financiën.
Nog steeds heeft niet iedereen een bijdrage van ¤ 5,00 voor de kosten
van “De Klepperman” voldaan. Misschien kunt u 2014 nog mooi afsluiten door die bijdrage te storten op NL18 RABO 0325 0596 32.
Voor de kostenbijdrage van 2015 wordt bij de juni uitgave weer de
acceptgiro gedaan.
Kerstmarkt bij Kaarslicht Amerongen.
De Kerstmarkt bij Kaarslicht Amerongen wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 december van 16.00 – 21.00 uur. Zoals vanouds op De Hof
tegenover het oude gemeentehuis naast de Andrieskerk. In het oude
historische dorpscentrum van Amerongen zal de route naar de kerstmarkt met kaarsverlichting worden aangegeven. Ook dit jaar staan er
weer kraampjes met kerst en aan kerst gerelateerde artikelen. Tijdens de
kerstmarkt is er een levende kerststal. De optredens van zangkoor Voice
Mail en traditionele muziekgezelschappen zorgen voor de nostalgische
Amerongse kerstsfeer. In de naast-gelegen Andrieskerk zal om 20.00 uur

DORPSAGENDA maand december:
DORPSAGENDA Gedurende najaar
• Openstelling Kasteel in de wintermaanden: 1 november t/m 31 maart
iedere donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 november t/m 31 maart: woe-, vrij-,
za- en zondag van 09.00 t/m 21.00 uur ma-, di, en donderdag gesloten.
Zie voor vakanties en feestdagen ook de website.
• 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 tot 20 februari gesloten.
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 december 2014:
9 dec. OCOB Advent-viering 14.30 uur in de Ark
9 dec. Cabaret in Allemanswaard. Vincent Bijlo 20.00 uur.
11 dec. Schrijfmarathon Dag van de rechten van de Mens.
14.00 tot 15.00 uur Allemanswaard Bibliotheek.
11 dec. Open Maaltijd 17.30 uur in de Ark.
11 dec. Cursus Ds. Charles Groot Zendingshuis 19.30 uur
12 dec. Kerstmarkt bij kaarslicht. 16.00 tot 21.00 uur op de Hof.
Met levende kerststal.
12 dec. Kerstconcert in de Andrieskerk 20.00 uur met het vermaarde
Utrechts Vyzantijns Koor.
12 dec. kaarten bij pv de postduif te Amerongen er word zowel
gejokerd als geklaverjast om mooie prijzen. Ons lokaal bevind
zich op de kon julianalaan achter nr 40 Inleg ¤ 3,50
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.
14 dec. Familieconcert Kasteel Amerongen.
Frank Groothof treedt op. 14.30 uur.
17 dec. Passage vrouwen 17.30 uur kerstviering in de Ark.
18 dec. 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgericht werken in ’t Hoekie.
18 dec. Open netwerk inloop voor ondernemers en verenigingen.
17.00 tot 21.00 uur in Buitenlust.
19 dec. Jingle Bells bij de gespreksgroep op Zendingshuis
9.15 tot 11.00 uur.
20 dec. kerst bingo bij DVSA met allemaal mooie vleesprijzen.
Aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.
20 dec. Kerst in de Andries m.m.v. het Andrieskerkkoor en de closeharmony groep Zilver. Algehele muzikale leiding: Jeroen Zijp
Toegang: gratis. Aanvang: 20.00 uur.
21 dec.A Ceremony of Lessons and Carols met Engelse lezingen en
kerstliederen. Andrieskerk 17.30 uur.
24 dec. Kerstnachtdiensten in de Andrieskerk.
19.30 uur gezinsdienst en 21.30 uur Nachtdienst.
30 dec. pv de postduif te Amerongen OUDEJAARSKAARTEN
5 jan. Nieuwjaarsreceptie voor ondernemers en verenigingen en
burgers. 20.00 uur De Ark. Met de uitreiking van de
Ondernemersprijs 2014 en de Amerongse Triomfprijs.

het vermaarde Utrechts Byzantijns Koor
dit keer het kerstconcert verzorgen.
Gezangen die in de Oekraïense kersttraditie van deur tot deur worden gezongen
en die hun oorsprong vinden in de periode dat de Slavische volken nog niet
waren gekerstend zullen beluisterd kunnen worden. Zo zal de Kerstmarkt Amerongen ook dit jaar weer een
heel bijzondere kerstsfeer oproepen! Wilt u ook deelnemen aan deze
kerstmarkt met kerst- of hieraan gerelateerde artikelen?
Neem dan even contact op met Promo Heuvelrug via 06-14798730 òf
info@promoheuvelrug.nl
Allemanswaard.
Allemanswaard is geopend. De dorpszaal is al gebruikt voor de bijeenkomst over het dorpsnetwerk. Ga eens kijken hoe mooi de bibliotheek
er in is gevestigd.

Verslag van Dorpsgericht Werken Amerongen.
Tijdens de vergadering van 18 november 2014 werden de volgende
zaken besproken:
Bij de organisatie Kern met Pit zal een aanvraag worden ingediend voor
een bijdrage aan de wandelroute vanaf Kasteel Amerongen door het
Oude Dorp. Hierin zal de tabaksbladroute worden opgenomen.
Bij de Provincie Utrecht zal de slechte staat van onderhoud van het
Veense fietspad worden besproken. Er is veel achterstallig onderhoud.
Ook verbreding van het fietspad wordt bepleit.
De blauwe zone in de Overstraat wordt besproken door de gemeente in
de vergadering van januari 2015. Hier wordt al meer dan 10 jaar voor
gepleit.
In januari 2015 horen we de uitslag van de Koenestraat enquete.
Er zal aan de eigenaar van de grond bij het veer gevraagd worden om
het bankje bij het veer anders te plaatsen.
De knuffelweide krijgt steeds meer bekendheid en bezoekers.
De Rabobank heeft een financiële bijdrage gegeven. Anja Brouwer wil
het project wel op de agenda houden in verband met de aanvraag voor
een langdurige vergunning. Deze geldt nu voor 1 jaar.
De volgende openbare vergadering is op donderdag 18 december
2014 in Brasserie ’t Hoekie van 12.00 tot 14.00 uur.

Mooi Idee voor Amerongen.
Er zijn legio mooie monumenten in Amerongen. Deze hebben allemaal
hun eigen verhaal. Nu heeft de heer Deur een mooi idee om met speciale aanduidingen op die monumenten, waar nu al speciale bordjes zitten onder te brengen in een mooie wandelroute. Wie denkt mee met
dit mooie idee? Schrijf via rjvee@ziggo.nl Ik zorg dan dat uw medewerking doorkomt bij de initiatiefnemer en naar Theo Joosten van Open
Monumentendag.
Amerongen heeft zoveel. Al die dingen vindt ik, moet je “showen” aan
de toeristen die Amerongen steeds beter leren ontdekken.

Ondernemers nieuws.
Brasserie ’t Hoekie in andere handen.
De nieuwe eigenaren zijn goed van start gegaan. Hun spareribs en kipprodukten slaan aan. Ook doen ze mee met de permanente kunstroute
in de Snuffelstraat/Overstraat.
Bedrijventerrein.
Op donderdag 11 december 2014 vergaderd de Raad van State in Den
Haag in een hoorzitting over het 2 ha. bedrijventerrein langs de Bertus
Leendersweg. Hiertegen heeft de Vereniging Dorp en Natuur bezwaar
aangetekend. Rein van Ee gaat deze openbare zitting bezoeken. Na de
hoorzitting zal naar wordt aangenomen de Raad van State 6 weken
daarna uitspraak doen. Iedereen kijkt daar naar uit.
5 januari 2015 is de Amerongse nieuwjaarsreceptie.
Om 20.00 uur in De Ark. Deze nieuwjaarsreceptie is voor iedere
Ameronger maar speciaal voor de ondernemers en de verenigingen. Op
het programma staat een lezing door Prof. Rob Heethaar over Kasteel
Amerongen met als titel: “Verleden, heden en toekomst”.
Jos Elsendoorn van NOVAD presenteert de stand van zaken van
Amerongen Inspireert en er is een optreden van Ronald Naar, zanger uit
Amerongen met Franse Chansons en het Ondernemers Triomflied. Na
de pauze worden de Ondernemersprijs van het jaar 2014 en de
Triomfprijs 2014 uitgereikt. Genomineerden voor de Ondernemersprijs
zijn: Jos Huibers van Huibers Elek.Technisch Isolatie Systeem, Monique
en Fred van VRI interieurstyling en interieurbouw en Dion van de Veer
van Fietsdomein. De genomineerden voor de Amerongse Triomfprijs
zijn: Anja Brouwer van de Knuffelweide, De zusters diaconessen van de
Dorpsakker De Parel en Marijke en Edwin Zegers van Corona Music voor
Taptoe Amerongen.

ATV verwelkomt Hardloopcentrum Aart Stigter als sponsor
Met gepaste trots presenteert tennisvereniging ATV Amerongen
Hardloopcentrum Aart Stigter als kersverse sponsor. De hardloopsport
en tennissport liggen dicht bij elkaar, zo blijkt uit dit nieuwe sponsorcontract. De ATV en Aart Stigter vertellen graag wat meer over de veelzijdigheid van de hardloopsport, want Hardlopen is Leuk!

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar bekijkt Amerongen vanuit de lucht.
Zij hebben weer het één en ander beleefd.
“Zeg Jacob, heb jij ook gezien dat de haan op
Andriestoren met de noorderzon is vertrokken?“.
“Ja Jetje, ik heb het ook gezien. Ik had hem al gezegd, dat als het
lawaai van de bouwvakkers die de toren restaureren te groot werd, dat
hij dan in de Bovenpolder mocht komen logeren. Maar die haan is
eigenwijs! Hij is foetsie. Ik denk dat hij opgesloten zit ergens in
Amerongen”. ”Maar Jacob, dat is toch verschrikkelijk. Kunnen wij hem
met alle vogels van de Bovenpolder niet gaan bevrijden?“.
“Zeg Jetje, je lijkt wel gek geworden. Dacht jij dat voor elkaar kunt krijgen? Die sterke mannen op de toren zijn veel te sterk en te wijs dat wij
er iets aan kunnen doen”. ”Maar Jacob, ik heb een heel goed idee. Wij
gaan samen op zoek en luisteren goed of hij zit te kakelen. Wie weet
vinden we hem dan. Dat zou toch een heel mooi kerstverhaal zijn!”.
“Oh Jetje wat een mooi idee is dat. Wij vragen alle Amerongers om met
ons mee te doen. En ik begin te kijken in de Knuffelweide.
Wie weet is die daar wel”.

Geschiedenis van Amerongen.
Amerongen in het rampjaar 1672.
Twee machtige mogendheden van de aarde in die tijd, Engeland met
Frankrijk en Duitsland besprongen ons land.Lodewijk XIV heeft enige tijd
verblijf gehouden in Kasteel Amerongen. Hij was op doortocht naar het
hart van de republiek der Nederlanden. Maar koning Lodewijk XIV was
niet tevreden dat de eigenaar baron Godard Adriaan van Reede hem
niet verwelkomd had. Bovendien wilde deze de koning niet betalen. Hij
besloot toen het kasteel in brand te steken.

Nadenkertje van de maand.
Wat vindt u van het opknappen van de Kasteelgracht zodat onze hengelsportvereniging en ook onze toeristen weer in de gracht kunnen vissen. Geef uw mening eens weer via de mail rjvee@ziggo.nl
Personalia:
Hulde voor onze nieuwe Sinterklaas Henri Ruitenbeek. Hij heeft gelukkig
zijn Pieten mooi zwart gehouden bij zijn bezoek aan Amerongen. Bravo!
Sinterklaas en Pieten.
Oplossing vorige puzzel: schoothondje
Winnaar: Stacey van Boeijen

Optredens Voice Mail koor.
Het 55 leden tellende Amerongse koor Voice Mail heeft dit jaar een
druk kerstprogramma!
De volgende optredens staan gepland.
Bij de “Kerstmarkt Amerongen” vanaf 17.30 uur; op 15 december om
19.00 uur in de Ridderhof en op 20 december tijdens “Buren-bij-kaarslicht”! Door de feeëriek verlichte straatjes van Buren is het optreden
altijd heel bijzonder. Er is een speciaal kerstprogramma ingestudeerd.
Alle drie de uitvoeringen zijn gratis te bezoeken.

Gedicht.
Tandarts.
Een tandarts uit Rekken
Bekeek met tegenzin de bekken
Slechts om de contanten
Hielp hij z’n klanten
Hij hield meer van reizen dan trekken.

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

geldig tot 01-01-15
geldig tot 01-01-15

WAARDEBON
Gratis glas gluhwijn
op de Kerstmarkt bij kaarslicht
Op 12 december van 16.00 tot 21 uur
op de Hof.

geldig tot 01-01-15

geldig tot 01-01-15

Leuk voor onder de kerstboom
SELFIE STICK
Dat is een uitschuifbare stok om met je
mobielcamera foto’s van jezelf te maken.
Waardebon ¤ 10,00
op de normale prijs van ¤ 29,95
Expert Leersum

geldig op 12-12-14

WAARDEBON
Schaatsen slijpen ¤ 7,50
Fietsdomein Amerongen

geldig tot 01-01-15

Waardebonnen
WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00 op het meest
uitgebreide wasprogramma.
Goed voor de winter.
Autobedrijf Reede BV

WAARDEBON
10% korting op de gehele collectie
van Medily Zorgwinkel voor alle inwoners
van Amerongen (postcodegebied 3958)
Industrieweg Zuid 22 -1- 3958 VX
Amerongen0343-45 19 00 www.medily.nl

WAARDEBON

Gratis kop koffie bij Brasserie ’t Hoekie als u
de Permanente Kunst Expositie route in de
Snuffelstraat gaat bekijken. Bon inleveren.
’t Hoekie is open woensdag t/m zondag van
11.00 tot 20.00 uur

Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!
Oproep voor een eetclub in Amerongen.
Na een leuke studententijd in Utrecht wonen we inmiddels een tijdje in
Amerongen. Zoals iedereen zijn we druk met ons werk en gezin maar
vinden het nu ook wel eens tijd wat meer mensen uit de buurt te leren
kennen! Het lijkt ons daarom gezellig een eetclub te geginnen. Ben je
tussen de 25 en 35 jaar en lijkt het je leuk om samen te eten?
Stuur dan een mailtje naar mireillevanhal@gmail.com
Idee voor het braak liggende terrein voor Allemanswaard.
Peter en Christien Backer vinden dat het open terrein te gaan bestemmen voor een mini parkje. Wie gaat hen steunen?
Mail dan naar: pbasbacker@live.nl

Puzzel.
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.

Nieuws van de Gemeente.
Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben voor 2015 de jeugdhulp
gezamenlijk ingekocht. Alle organisaties die jeugdhulp bieden zijn uitgenodigd de overeenkomsten te ondertekenen.
Wettelijk is gegarandeerd dat jeugdigen en opvoeders die op 31
december 2014 jeugdhulp krijgen, ook in 2015 hulp ontvangen en bij
de zorgaanbieder die nu ook de zorg levert. Dit geldt voor de duur van
de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.
Deze garantie geldt ook voor jeugdigen die op de wachtlijst staan.
Zie ook: www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar

Amnesty-schrijfmarathon
Op 10 dec. a.s. – dat is de Dag van de Rechten van de Mens – organiseren de Amnesty-werkgroepen in deze gemeente een schrijfmarathon,
waaraan alle bibliotheken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mee gaan
doen. Daar worden brieven geschreven aan de autoriteiten van verschillende landen, waarin namens Amnesty International wordt opgeroepen
om recht te doen aan een persoon van wie de rechten ernstig worden
geschonden. De marathon op deze woensdagmiddag vindt plaats van
14.00 uur tot 17.00 uur. Om 14.00 uur starten in de bibliotheken van
Amerongen en Maarn vrijwilligers van de Amnesty-werkgroep met het
schrijven van brieven en groetenkaarten. De werkgroep zorgt voor voldoende materiaal, ook voor bezoekers. De actie wordt om 15.00 uur
voortgezet in de bibliotheken van Leersum en Driebergen. Om 16.00 uur
vindt de voortzetting plaats in de bibliotheek van Doorn, waar hij tenslotte om 17.00 uur wordt afgerond en besloten. Aan burgemeester Naafs en
aan de wethouders is gevraagd om in Doorn de laatste brieven te komen
schrijven. Alle lezers van dit bericht worden eveneens opgeroepen om tijdens de afgesproken tijden naar ‘Allemanswaard’ te komen en daar één
of meer van de brieven te schrijven of te ondertekenen.
Fusie Kerken in Amerongen.
De fusie tussen de Gereformeerde kerk De Ark en de Hervormde
Andries Gemeente is in de laatste fase beland. De fusie moet leiden tot
de Amerongse PKN Kerk. In het januari nummer van de klepperman volgen nadere informaties.
Inlichtingen en reacties:
Voor de januari uitgave moeten de stukjes uiterlijk 22 december
binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie: 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
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

Midwintermalen “MAALLUST” Amerongen.
Op zaterdag 13 december a.s. draait “MAALLUST” met een versierde
molen. De kleurige vlaggetjes zitten weer op de wieken, altijd een feestelijk gezicht. De molenaars hopen op goede wind zodat er meel gemalen kan worden. Zij noemen dat “midwintermalen”. Er is dan van alles te
doen bij de molen. Er staat een kraam waar Moliebollen worden gebakken die u gratis kunt proeven. Oliebollen volgens een speciaal molenrecept. Er is molenbrood te koop, gebakken door bakker Overeem met
volkorenmeel gemalen op Maallust. Natuurlijk is de molenwinkel open
van 10.00 tot 16.00 uur waar men de oliebollenmix kan kopen en veel
meer meelproducten en cakemixen om thuis zelf te bakken. Alle ingrediënten zijn ook te koop. Het motto van de winkel is “de thuisbakker
weet wat ie eet”. Kom deze zaterdag dus naar de molen voor een rondleiding en loop eens binnen in de molenwinkel.
Open maaltijd.
Op donderdag 11 december 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11 weer
een ‘Open maaltijd’. U kunt genieten van een heerlijke driegangen
maaltijd, inclusief een drankje en een kopje koffie of thee.
Vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom en om 17.00 uur starten we
met de maaltijd.
U kunt zich hiervoor op donderdag 4 december 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!
Lezing in de Rijnkapel-Amerongen.
In de mythe van het christendom is de duistere, donkere kant van het
leven neergelegd, uitbesteed aan de tegenstander, de Satan. En aan de
mens. God staat voor het licht en het goede in het leven: God is licht en
in hem is in het geheel geen duisternis. In het bijbelboek Job komt een
ander beeld van God tevoorschijn, en een andere verhouding tussen
licht en duister. Klopt de christelijke mythe op dit punt (nog) wel? Is er
een andere manier van kijken, denken en vervolgens ervaren mogelijk,
waarmee licht en duister, goed en kwaad zich, tot op God, meer integreren?
Harm Knoop (1954) is na zijn Leef je eigen mythe in 2012 verdergegaan
op het spoor dat hij daar inzet: zoeken naar de vereniging van de
tegengestelden (Jung: coniunctio oppositorum). Zal het ooit tot rust
komen, het zoeken naar wat en wie wij zijn, en God?
Zie www.harmknoop.nl.
Lezing : De donkere kant van God door Harm Knoop
Datum : zondag 14 december 2014 Tijd : 10.30 uur
Toegang: vrij (om te geven wat u het waard vindt)
Kunst en Koffie in de Rijnkapel
Elke 2e zaterdag van de maand, van 9.30-12.30 uur.
13 december 2014 Werk van: Paulus Sloots
Magenta, een kunstwerkplaats voor volwassenen met een verstandelijke
beperking in Driebergen. Een expositie van handgeweven textiel en
schilderijen. Deze zijn ook te koop.

KERST IN DE KERK
Als Kleppermanlezer wordt u hartelijk uitgenodigd om in de kerk
(Amerongen/Overberg)het Kerstfeest mee te vieren! Welkom!
A ceremony of lessons and carols, zondag 21/12, 17.00 uur Andrieskerk
Kinderkerstnachtdienst, woensdag 24/12,19.00 uur, Andrieskerk.
Kerstnachtdienst woensdag 24/12, 22.30 uur, Andrieskerk m.m.v. Ray
Klaassen.
Na afloop van beide Kerstnachtdiensten chocolademelk drinken!
Kerstmorgendiensten, donderdag 25/12, 10.00 uur Ark (ds. F.W. Kuipers)
en Andrieskerk (ds. E.J. de Ruiter).
Kerstmorgendienst, donderdag 25/12, 9.45 uur, Efrathakerk te
Overberg.(ds. E.E. Bouter) 18.30 uur (ds. A.N.Rietveld uit Barendrecht)
Kerstmorgendienst, donderdag 25/12, 10.30 uur in de Rijnkapel (mevr.
M. Jonker-Stierhout, NPB Arnhem)
Tweede Kerstdag, vrijdag 26/12 Kinderkerstfeest van de zondagsschool
“De Goede Herder” Overberg, Efrathakerk, 10.00 uur.
De toegang is gratis. Wij nodigen u van harte uit en hopen u te ontmoeten! www.kerstindekerk.nl

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

Al meer dan 35 jaar
Uw Glas / Verf / Behang speciaalzaak
Donkerstraat 5 3958 BH

