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“De Klepperman” Wie zijn dit?
Vroeger was de klepperman de nieuwtjes brenger die met zijn klepper
door het dorp liep. De mensen kwamen dan snel naar buiten en luisterde naar het praatje van de klepperman.
De kleppermannen van deze uitgave zijn Gerwin Hoogendoorn en Arjan
van Voskuilen, de beide eigenaren van HOOVOS Brandbeveiliging.
Zij zitten in een pas nieuwgebouwd eigen pand. In 2014 bestond het
bedrijf 12,5 jaar. Er werken nu 20 mensen. Hun produkten zijn brandbeveiligingen voor particulieren en bedrijven.

De doelstelling van de Stichting Amerongen Inspireert is HET BEVORDEREN VAN TOERISME in Amerongen. Daar zijn we in 2014 al aardig in
geslaagd, maar we zijn er nog lang niet. In dit nieuwe jaar zullen we de
aktiviteiten om toeristen naar het mooie Amerongen te trekken gaan
opvoeren. Dat is ook nodig. Als je bedenkt dat bij voorbeeld Kasteel
Amerongen in de komende jaren de bezoekers aantallen moet VERDUBBELEN om open te kunnen blijven en als je denkt aan de verdere ontwikkeling van de Overstraat als SNUFFELSTRAAT dan moet er nog wel
het een en ander gebeuren. Amerongen heeft zoveel te bieden op
NATUUR, CULTUUR EN HISTORIE dat we daarmee nog flink wat aantrekkelijke aktiviteiten kunnen organiseren. Voorwaarde is wel dat we dat
SAMEN doen!
Financiën.
Het jaar 2014 is voor de klepperman met verlies afgesloten.
Voor 2015 zal er in het juni 2015 nummer weer een acceptgirokaart van
¤ 5,00 worden bijgesloten.
Personalia.
Buitenplaats Amerongen is uitgeroepen tot de beste trouwlocatie van
Nederland. Echt een pluim op de hoed van Erika en Peter Paul
Swijnenburg. Bravo!
De redactie wenst alle adverteerders en lezers
een goed en gezond 2015 toe.

DORPSAGENDA maand januari:
DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 2015
• 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 januari 2015:
5 jan. Nieuwjaarsreceptie voor iedereen, burgers, ondernemers en
verenigingen. In de Ark bent u om 20.00 uur welkom. Er worden tevens de Ondernemersprijs en de Triomfprijs uitgereikt
7 jan. Nieuwjaarsmorgen van de Passage vrouwen.
10.00 uur in de Ark.
7 jan. OBS Uitkijk Amerongen officieel geopend. Dit gebeurt ’s ochtends om 10:00 uur. Om 16:00 uur is er een optreden van de
kinderen en aansluitend zullen er rondleidingen worden ver=
zorgd. Van 16:00 uur tot 19:00 uur is iedereen uit Amerongen
van harte uitgenodigd om de school te komen bekijken.
8 jan. Open maaltijd in de Ark. Welkom 17.30 uur Aanvang 18.00 uur
9 jan. 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.
10 jan. ‘Kunst en Koffie’ in de Rijnkapel, met een tentoonstelling van
schilderijen en handgeweven textiel van kunstwerkplaats
Magenta. Tijd: van 9.30-12.30 uur.
13 jan. PCOB presentatie. De dorpskruidenier vertelt van vroeger.
Hans Mouthaan uit Bleskensgraaf. 14.30 uur in de Ark.
15 jan. 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgericht werken in Brasserie ’t Hoekie.
15 jan. 17.00 tot 20.00 uur Open Netwerk Bijeenkomst in Buitenlust.
Voor ondernemers en verenigingen.
17 jan. PCOB koffiemorgen 10.00 uur in de Ark.
20 jan. OBS Uitkijk Amerongen open dag 12:30-14:30 uur
23 jan. Barok concert in de Andrieskerk vanaf 19.30 uur.
Het concert begint om 20.00 uur.
24 jan. Bingo bij DVSA met allemaal mooie vleesprijzen.
Start om 20.00 uur in de kantine aan “De Burgwal”.
De zaal is vanaf 19.00 uur open.
25 jan. Concert Kasteel Amerongen.
14.30 uur Organisatie Oude Muziek.
28 jan. Passage vrouwen. 19.45 uur in de Ark. Hoe hersenen werken,
tips en trucs om beter te onthouden. Mw. J.v.Schaik Utrecht.
30 jan. Concert Andrieskerk. 20.00 uur.
Zangklas van het Utrechts Conservatorium.
30 jan. 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.

1 feb. ZinZing in de Rijnkapel om 10.30 uur Toegang: vrij
Heemkundige Stichting Amerongen.
Wist U dat de Heemkundige Stichting Amerongen een fraaie ruimte
had in de Napoleonschuur, en dat we nu gehuisvest zijn in een
moderne ruimte bij de Bibliotheek in Allemanswaard?
Het Historisch Archief van de Heemkundige Stichting Amerongen is
elke laatste vrijdagavond van de maand geopend van 18.30 tot 20.00
uur voor informatie. U kunt ons foto-archief raadplegen, historische
boeken en het knipsel-archief inzien en vele andere meestal oude
wetenswaardigheden bekijken.
Ook kunt U eventueel een afspraak maken
via Jan Hoogendoorn 06-23149114

Permanente kunst expositie.
In de Overstraat=Snuffelstraat
exposeren 20 kunstenaars hun werken.
In de etalages en voor ramen van
woningen kunt u al het moois bekijken.
Ga eens een wandeling er langs maken. Maandelijks zullen de kunststukken verwisseld worden met nieuw werk.
Hebt u ook belangstelling om mee te exposeren, neem dan kontakt op
met Rein van Ee via mail: rjvee@ziggo.nl
Dorpsnetwerk.
Er is een dorpsnetwerk voor Amerongen gevormd. Er hebben zich
6 mensen opgegeven om hiermee onder leiding van de dorpscoördinator Harry van Dijk mee aan de slag te gaan. Wat het dorpsnetwerk precies inhoudt wordt in de opstartbijeenkomst op 21 januari 2015 om
10.00 uur besproken. U hoort er meer over in het februari nummer van
de klepperman.
Idee voor Amerongen.
Iedereen die een goed idee voor Amerongen denkt te hebben kan dit
melden aan Rein van Ee via de mail: rjvee@ziggo.nl
Zo wordt het idee van Peter en Christien Backer voor de inrichting van
de open ruimte voor Allemanswaard opgepakt. Ook zal in de wandelroute het idee voor monumenten worden meegenomen.
Nadenkertje van de maand.
Wat zou er uit het belevingsonderzoek van de Koenestraat komen. Op
15 januari komt de uitslag. Die gaat de klepperman iedereen vertellen in
het februari nummer.
Officiele opening van de Openbare school WereldKidz De Uitkijk.
Op woensdag 7 januari 2015 wordt om 10.00 uur de School de Uitkijk in
Allemanswaard door de dorpswethouder Henk Veldhuizen officieel
geopend. De onderscheidende basisschool van Amerongen houdt ook
Inloopdagen om kennis te maken. De data zijn: 20 januari 12.30 tot
14.30 uur. 4 februari 09.00 tot 11.15 uur. 5 februari 12.30 tot 14.30 uur.
En 18 februari 09.00 tot 11.15 uur. Voor een persoonlijk gesprek kunt u
bellen met de schoolleider Marit de Wit. Tel. 0343-452936 of mail:
maritdewit@wereldkidz.nl

Ondernemers nieuws.
Op het Amerongse bedrijventerrein zijn 2 mooie bedrijfshallen gebouwd
en geopend, namelijk van HOOVOS Brandbeveiliging voor particulieren
en bedrijven en Gasflessenbedrijf Van Veenendaal. In recordtijd is alles
gerealiseerd. Heren, veel succes toegewenst.
Bedrijventerrein.
Vol verwachting wachten we af op de besluiten van de Raad van State
met betrekking tot de 2 ha bedrijventerrein. Hiertegen heeft de
Vereniging Dorp en Natuur bezwaar ingediend.
Eind januari wordt de uitslag van de Raad van State verwacht.
5 januari 2015 is de Amerongse Nieuwjaarsreceptie.
Op maandag 5 januari wordt de Amerongse Nieuwjaarsreceptie in de
Ark gehouden. Iedereen is er welkom. Ondernemers, verenigingen en
burgers. Na de pauze worden de Prijzen Ondernemer van het jaar 2014
en de Triomfprijs 2014 uitgereikt.
Voor de Ondernemer van het jaar zijn de genomineerden:
Dion van de Veer van Fiets Domein, Jos Huibers van Huibers Electro en
Monique en Fred van VRI Interieurbouw.
Voor de Triomfprijs zijn genomineerd Zr. Greet van Dorpsakker de Parel,
Marijke en Elwin Zegers van Taptoe Amerongen en Anja Brouwer van de
Knuffelweide. Bent u nieuwsgierig wie de winnaars gaan worden, kom
dan zeker naar de Ark. Het programma voor de pauze is:
~ Nieuwjaars speech door Rein van Ee.
~ Hoe ver staan we met Amerongen Inspireert volgens NOVAD.
~ Kasteel Amerongen verleden, heden en toekomst
door Prof. Rob Heethaar
~ Optreden van de Amerongse zanger Ronald Naar
met Franse Chansons.
Er is ook een primeur namelijk het Ondernemers Triomflied.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar bekijkt Amerongen vanuit de lucht.
Zij hebben weer het één en ander beleefd. Luister maar:
“Zeg Jacob, dat heb je toch maar weer mooi voor elkaar
gekregen. Jij hebt de HAAN van de Andriestoren weer
gevonden….. en kijk nu eens, hij staat weer in volle glorie op de toren
te pronken”.
“Ja, Jetje ik ben daar erg trots op. Wij spechten doen toch wel van alles
voor Amerongen. Het was wel even goed zoeken hoor, maar ik hoorde
de HAAN kraaien in de bouwkeet bij de toren en toen heb ik ervoor
gezorgd dat hij bevrijd werd en nu ons weer dagelijks kan begroeten als
we over Amerongen vliegen”.
“Oh Jacob, jij verdient echt wel een Koninklijk lintje, vind ik”.
“Jacob, wij gaan ook in dit nieuwe jaar rustig door met Amerongen
bekijken vanuit de “Bovenpolder.” ”Jetje, dat doen we zeker”.
Geschiedenis van Amerongen.
Lievendaal, dat in het jaar 1536 door de Staten van Utrecht tot ridderhofstad werd verklaard, kwam op het einde van de 17e eeuw in het
bezit van Jonkheer Godert van Reede, die toen Heer van Amerongen
was en hij deed het slopen. Om de plaats met haar gracht tot een thans
nog bestaande wandeling in te richten.
Oplossing vorige puzzel:
Wie zoet is krijgt lekkers. Winnares Mevr Groffen
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.
Bij deze puzzel is het de bedoeling, dat u de woorden van vier letters
invult rondom het cijfer. Het eerste woord begint boven het cijfer 1,
waar de andere woorden beginnen is steeds verschillend. Als u alles
goed hebt ingevuld, verschijnt er in de vakjes rondom de puzzel een
gezegde. Dat stuurt u in.

1. Deel van een schip 2. Onderwijsvorm 3. Vreemde munt 4. Eskimowoning 5. Laatst
6. IJdeltuit 7. Franse modekoning 8. Bergplaats 9. Alleenspel 10. Huisdier 11. Bijbelse
figuur 12. Kledingstuk 13. Houterig 14. Klein kind 15. Mexicaan 16. Ritmische beweging
17. Groente 18. Wandelplaats 19. Rustig 20. Bevestigingsmiddel 21. Mand 22. Watertje
23. Visplaats 24. Indisch rijstveld 25. Klein straatje 26. Strook 27. Aanlegplaats 28. Titel
29. Fraai. 30. Deel van een schip 31. Vrouwelijk dier 32. Wrok

Gedicht.
Waarom?
We vragen vaak naar het waarom,
omdat we willen weten,
maar dat je daarop antwoord krijgt,
kun je gerust vergeten.
We vragen vaak naar het waarom,
maar moeten niet vergeten,
dat het misschien nog erger was,
als we het zouden weten.

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

25% korting op alle LED-lampen!
Grote sortering!

Expert Leersum

geldig tot 31-01-15

geldig tot 31-01-15

geldig tot 31-01-15

Waardebonnen
WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00 op het meest
uitgebreide wasprogramma.
Goed voor de winter, want de was
beschermd de lak.
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

Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

Kasteel Amerongen.
In de komende 3 jaar heeft Kasteel Amerongen zich een geweldige taak
opgelegd. Zij willen namelijk hun bezoekers aantallen VERDUBBELEN
van 25.000 naar 50.000 per jaar. Samen met Amerongen Inspireert
komen er ARRANGEMENTEN om bezoekers naar Amerongen te trekken. Hierbij zijn de aktiviteiten van Kasteel en Dorp van groot belang. In
het volgende klepperman nummer komen er meer mededelingen hierover en ook een jaaroverzicht.

Vissen in de kasteelgracht.
Er is bij veel Amerongers behoefte om weer in de Kasteelgracht te
mogen en kunnen vissen. Ook bij de Vrienden van Kasteel Amerongen
gaat men bekijken of zij medewerking kunnen gaan geven aan de realisatie van deze wens. Als de mogelijkheid weer geboden wordt
komt er een groepje mensen die de schouders hieronder gaat zetten.
Het zou een mooi project kunnen worden. En de Hengelsportvereniging
’t Snoekje zou er heel blij mee zijn.
Restauratie Andriestoren.
Kijk eens aan de haan staat weer op de toren. De restauratie is bovenaan
de toren al klaar. Dat wordt een mooi resultaat. We blijven het volgen.
Sportnieuws.
Er komt een BEWEEGLOKET in Amerongen. Onder leiding van Somatic
Sport samen met Aart Stigter gaat Mark Brakke van start om via de
sport de mensen aan het bewegen te krijgen. In het volgend nummer
van de klepperman komt hierover uitgebreid nieuws. Bewegen is hard
nodig voor een goede gezondheid.
Dorpsgericht werken.
De gemeente is van plan de weekmarkt te verplaatsen van de Hof naar
het voorterrein van Allemanswaard. Het tijdstip is nog niet bekend
De wandelroute van de groene entree de Burgwal naar Kasteel
Amerongen wordt in januari 2015 aangelegd. Er komt een informatiebord op de Burgwal en er komen routepaaltjes.
Voor 2015 komen er de volgende nieuwe projecten bij:
~ De vervolg wandelroute door het oude dorp Amerongen.
~ Het opknappen van de “van de Grift”bankjes op Zandvoort.
~ Het bankje bij het Eck en Wielse veer andersom zetten.
~ Het bankje bij het monument op de Laan weer terugbrengen.

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

Duurzaamheid in het dorp.
Onder leiding van architect Jan Griffioen is er een werkgroep gestart om
een programma op te stellen voor ENERGIE NUL wonen. Daar hoort u
in de volgende klepperman meer van.

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

Nieuws van de Gemeente.
Cultuurwebsite.
Wethouder Hans Nijhof heeft op 4 december de nieuwe cultuurwebsite
voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug officieel gelanceerd. Deze website geeft een compleet overzicht van wat er op cultureel gebied te
doen is in de gemeente en biedt een platform voor iedereen die zijn
culturele activiteiten wil promoten. Op www.cultuuragendaheuvelrug.nl
is de complete agenda van alle culturele activiteiten en evenementen
die worden georganiseerd in de gemeente te zien.
Aan de website is ook een facebook- en twitteraccount gekoppeld.
Cultuurcoördinator Kirsten Benschop van Bibliotheek Z-O-U-T Cultuur
zorgt voor het vullen en redigeren van de agenda.
Samen voor elkaar.
Wethouder Hans Nijhof heeft op 11 december ook de transitiekrant
‘Samen voor elkaar in onze dorpen’ gelanceerd met de hiervoor speciaal
ontworpen website: www.samenopdeheuvelrug.nl.
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. De gemeente staat dicht bij de inwoners en
hun gezinnen én dicht bij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kan betere zorg worden geboden én
noodzakelijke ondersteuning snel en effectief worden ingezet. Met hulp
en inzet van vrijwilligers waar dat kan en met professionals daar waar dat
moet. Zo zorgen wij samen voor elkaar.
Werkzaamheden Ameronger Wetering.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug start met grootonderhoud werkzaamheden aan de Ameronger Wetering tussen de Nieuwe Steeg en de
Gooijerdijk. Dit vindt plaats tussen begin februari en eind april 2015. De
gemeente knapt het wegdek en de wegbermen op. De opknapbeurt is
nodig omdat de landbouwwegen te smal zijn geworden voor het dragen
van het toenemende zware verkeer. De weg schuift af naar de sloot. Ter
voorkoming hiervan wordt een stalen damwand aangebracht aan de
westzijde van de Ameronger Wetering, in de onderkant van de sloot.
Hierna wordt de weg gerepareerd. Tijdens de werkzaamheden is de
Ameronger Wetering, behalve voor aanwonenden, niet bereikbaar. Voor
fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De gemeente streeft
ernaar om de overlast tot het minimum te beperken.

Inlichtingen en reacties:
Voor de februari uitgave moeten de stukjes uiterlijk 29 januari
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
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