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“De Klepperman” Wie is dit?
Vroeger was de Klepperman de nieuwtjes brenger in Amerongen, die
met zijn klepper door het dorp liep. De mensen kwamen dan snel naar
buiten en luisterden naar het praatje van de klepperman.
“De Klepperman” van deze uitgave is Theo Deur.
Theo is de eigenaar van “Deur financiële diensten” uit Leersum. Maar
hij woont in Amerongen en voelt zich helemaal Ameronger. Hij vervult
diverse maatschappelijke functies. Bij voorbeeld bij diverse sportevenementen en bij het estafette team van Amazing van de Stichting Roparun
die zich inzet voor palliatieve zorg aan mensen met kanker. Hij was
Ondernemer van het Jaar 2013 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Amerongen Inspireert.
De Stichting Amerongen Inspireert gaat in 2015 heel sterk aan de weg
“timmeren” om toeristen naar Amerongen te trekken. Je merkt nu al dat
er belangstellenden in de Snuffelstraat=Overstraat komen kijken naar de
PERMANENTE KUNST EXPOSITIE bij vele etalages en ramen. Deze
expositie zal sterk worden uitgebreid. Maandelijks is er wisseling van de
kunstwerken. Ook wordt opgestart ARRANGEMENTEN die aantrekkelijk
zijn voor toeristen. Vooral uit de Randstad zijn steeds meer toeristen
geinteresseert in Amerongen. Voor de mooie NATUUR, de CULTUUR en
de HISTORIE. Amerongen toeristisch op de kaart zetten: daar hebben
velen belang bij.
Financiën.
In juni gaat u weer een acceptgiro aantreffen voor de jaarlijkse bijdrage
van ¤ 5,00

DORPSAGENDA maand februari:
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
• Recreatieplas De Gravenbol. Open van 1 april t/m 31 oktober 2015.
Dagkaarten bij VVV Amerongen: Il Sogno.
DORPSAGENDA maand februari 2015:
4 febr. 9:00 - 11:15 uur OBS Uitkijk Amerongen open dag
5 febr. 12:30 - 14:30 uur OBS Uitkijk Amerongen open dag
10 febr. Jaarvergadering PCOB in de Ark
12 febr. Open maaltijd in de Ark
13 febr. kaarten bij Pv de postduif
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.
13-16 Stilteweekend Nooit meer Alleen. Zendingshuis
14 febr. Kunst en Koffie in de Rijnkapel, met een nieuwe
tentoonstelling van Ina Lamein (schilderijen),
toegang gratis van 9.30 - 12.30 uur.
15 febr. Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met dr. Nepveu.
Thema: ‘Wie het weet mag het zeggen’ aanvang 10.30 uur.
Toegang
18 febr. 9:00 - 11:15 uur OBS Uitkijk Amerongen open dag
18 febr. OMvitaal Try-out workshop “Voeding en Leefstijl” die wordt
gehouden bij Café-restaurant-hotel Buitenlust.
Aanvang: 19.30 uur. ¤ 5,00 inclusief koffie/thee
19 febr. Oasedag Zendingshuis. Uw genade is mij genoeg.
21 febr. organiseert DVSA weer een bingo avond met allemaal mooie
vleesprijzen.De bingo start om 20.00 uur in de kantine aan
“De Burgwal” te Amerongen en de zaal is vanaf 19.00 uur
24 febr. PCOB Koffieochtend in de Ark
25 febr. Passage Vrouwen Jaarvergadering in de Ark
27 febr. kaarten bij Pv de postduif
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.

Snuffelmarkt.
Op zaterdag 6 juni 2015 wordt bij de Andrieskerk de twee-jaarlijkse
snuffelmarkt georganiseerd. Om zo’n snuffelmarkt goed te kunnen organiseren zijn er vanzelfsprekend spullen nodig. Wij nodigen U uit om voor
uw overtollige, maar nog wel bruikbare spullen te komen brengen.
U kunt daarbij denken aan boeken, platen, CD’s, schone kleding en
goed werkende elektrische huishoudelijke apparaten (geen tv en beeldschermen). Maar ook speelgoed, spelletjes, puzzels, servies, glaswerk,
schilderijen en posters zijn welkom. Graag de spullen schoon aanleveren; dat is prettig voor het verwerken en voor de kooplustigen om er
straks tussen te snuffelen. De eerstvolgende innamedag is op zaterdag
7 februari 2015 tussen 9 en 11.30 uur op Industrieweg Noord 6D in
Amerongen; naast de roldeur van De Opslagman. Volgende innamedagen zijn op dezelfde
tijd en plaats op de eerste zaterdag van de maanden maart, april en mei.
Personalia.
Twee personen sprongen eruit in januari. Dat was Anja Brouwer,
die met haar groep de Amerongse Triomfprijs 2014 won en
Jos Huibers, die Ondernemer van 2014 van Amerongen werd.
Beiden gefeliciteerd en wel verdiend.

Permanente kunst expositie.
De permanente kunst expositie is al
door veel bezoeker opgepakt. Inmiddels
zijn de kunstwerken van de 20 kunstenaars gewisseld. De expositie zal steeds
bekend gemaakt worden in de pers. Ook kunnen kunstenaars die zich
bij de groep willen aansluiten zich melden bij Rein van Ee via:
rjvee@ziggo.nl Hij gaat dan een raam zoeken waar die kunstenaar GRATIS kan exposeren. Zo wordt de Overstraat ook een echte kunst-snuffelstraat.
Dorpsnetwerk.
De werkgroep is gestart en gaat een programma opstellen om het
dorpsnetwerk van de grond te tillen. Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen al een paar sleutelwoorden langs: namelijk OVERZICHT,
VERBINDEN, ZOEKEN en VRAAG EN AANBOD aan elkaar knopen.
In het maart nummer van De Klepperman komen meer details.
Idee voor Amerongen.
Er zijn 2 ideën binnen gekomen.
Namelijk 1. De inrichting van de open ruimte voor Allemanswaard door
Peter en Christie Backer en 2. De wandelroute door het oude dorp
langs historische monumentale huizen door de heer Deur.
Beiden zullen worden opgepakt door Dorpsgericht Werken.
Nieuw Idee... Wie doet mee? Mijn Limes!
Vroeger liep de Rijn veel dichter onder Amerongen langs. De Rijn was
de Noordgrens van het Romeinse rijk. Het kan dus niet anders dan dat
de Romeinen het dorpje Amerongen hebben gezien en er zijn geweest.
Er is nu door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij een project opgestart onder de titel “Mijn Limes!” (Limes is Latijn voor grens)
Dat project, waar ook fondsen voor beschikbaar worden gesteld, nl.
¤ 1000,00 voor vrijwilligershulp wil in Nederland overal zoeken naar restanten van deze grens. Wie wil er meedenken/meewerken aan dit mooie
project? Meldt dit dan aan Rein van Ee via rjvee@ziggo.nl
Nadenkertje van de maand.
Wat moeten we met de leegstaande Napoleonschuur.
Er zijn al wel enkele ideeen, zoals een Jazz museum, een Napoleon
museum. Willen jullie eens nadenken wat er nog meer in zou kunnen
komen? Mail je idee naar de redactie van de Klepperman.
Dorpsgericht werken.
Er werden op 15 januari 2015 tijdens de zitting van dorpsgericht werken
Amerongen de resultaten gepresenteerd van het Koenestraat onderzoek.
Het hele verslag is te lezen op de website www.amerongeninspireert.nl
in de rubriek NIEUWS.
Voor 2015 zijn er de volgende projecten;
~ Heuvelrug watertappunten in de oude dorpspompen.
~ Koenestraat… Hoe nu verder?
~ Modelstraat Utrechtsestraatweg… energie besparingen en meer.
~ Overstraat blauwe zone. ~ Het Veense fietspad opknappen.
~ De Knuffelweide duurzaam vastleggen en uitbreiden met grasveldje
ervoor. ~ Bankjes bij de Veerpont. ~ AED’s in Amerongen.

Sportnieuws.
Amerongen krijgt een Fiets toerclub. Daarover volgt in het maartnummer van De Klepperman meer.
VAN DOORN’S tafeltennistournooi.
Op 10 januari 2015 werd het door Schildersbedrijf van Doorn gesponserde tafeltennis toernooi gehouden in de Uithof. Er waren 24 deelnemers. In de A poule dubbelspel wonnen Leo Boersma en Udo Houwing
in de dubbel. In de A klasse won Frans van Gent. B klasse won Ronald
Wiggemansen en in de C klasse won Ton van de Bijl.
Tafeltennis traint iedere maandagavond vanaf 19.30 uur in de Uithof.
Inlichtingen Jan de Jong 0343-453440 mail: jan@janendiny.nl
Bedrijventerrein.
In de maand januari verwachtten wij de uitslag van de Raad van State
omtrent de 2 ha bedrijventerrein van Leersum. De uitslag is 6 weken
verschoven en zal nu begin maart 2015 komen. Dus maar even wachten.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar uit de Bovenpolder “beloert”
Amerongen vanuit de lucht en ontdekt dan van alles.
Zoals het volgende:
“Zeg Jacob, heb jij ook gehoord dat Amerongen een
dorpsnetwerk krijgt?” “Ja Jetje, daar heb ik van gehoord, maar ik zou
echt niet weten wat dat is.” “Zeg Jacob, horen wij daar als bewoners
van de Bovenpolder ook niet bij? En moeten wij ons daar niet voor aanmelden?” “Oh Jetje, wat heb je toch weer een goed idee. Ik ga nog
eens goed rondvliegen en ik ga na of we er ook bij moeten komen. ”
“Maar Jacob, dan moet toch onze hele vogelkolonie op de
Bovenpolder mee doen? Zal ik daar eens achteraan gaan hier in ons
vogelcentrum.” “Jetje, weet jij al iets dat wij kunnen inbrengen als we
aan tafel komen te zitten?“ “Jazeker Jacob, wij willen graag de ooievaar
weer terug in Amerongen dan kan die weer veel meer baby’tjes in
Amerongen gaan rondbrengen.”
“Ik denk dat daar wel behoefte aan is Jacob.”

Geschiedenis van Amerongen.
Op 20 juli 1945 kwamen 52 Amerongers, dames en heren, bij elkaar in
het Cafe van Mina van Barneveld, gevolg gevend aan de oproep van
Graaf W. (Willy) Bentinck, burgemeester Jhr. H. van de Bosch en de
gemeentesecretaris F.C. Magendans en oud raadslid B. Lodder en lid
van het oude Comité. In verband met de komende verjaardag van
H.M. Koninging Wilhelmina wilde men een democratische vereniging.
De bestuurleden werden: voorzitter J. de Kroon, secretaris F.C. Magendans en penningmeester M.G. Harinck. Verdere bestuurleden waren:
D.C. Schaaij, P. van Veenendaal, J.H. Visser en E. Vonk,
Burgemeester Jhr. Van den Bosch werd direct tot erevoorzitter van de
Oranjevereniging benoemd.
Wat mooi dat die vereniging in Amerongen nog steeds heel aktief is.
Oplossing vorige puzzel:
Morgenrood water in de sloot. Winnaar: A.J. van de Grift
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.

Gedicht.
Na ziekte zul je
Zonder mankeren,
Gezondheid als
Een wonder waarderen!

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
10% korting op de gehele collectie
van Medily Zorgwinkel voor alle inwoners
van Amerongen (postcodegebied 3958)
Industrieweg Zuid 22 -1- 3958 VX
0343-45 19 00 www.medily.nl

geldig tot 01-03-15
geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
Bij inlevering van deze bon
3 zakken openhaardhout nu ¤ 9,95.
VAKHANDEL Kleton in de Overstraat

WAARDEBON
Bij inlevring van deze bon
3 lampen halen 2 betalen
VAKHANDEL Kleton in de Overstraat

WAARDEBON
Bij inlevering van deze bon
Strooizout zak van 25 kk nu ¤ 7,97
VAKHANDEL Kleton in de Overstraat

geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
OORTELEFOON handsfree met
gemakkelijke ritssluiting.
Met microfoon en volume regelaar.
Merk ZIPP-IT van ¤ 16,95 voor ¤ 14,95
HATO COMPUTERS

geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
Voor ¤ 19,00 heeft u bij Expert Leersum
een externe batterij voor
mobiel en tablet. Geeft 10 uur energie.
Die moet je altijd bij de hand hebben
Expert Leersum

WAARDEBON
De voorjaarschoonmaak komt er weer
aan. Op alle soorten muurverf 20% korting tegen inlevering van deze bon bij
Van Doorn Schildersbedrijf-winkel in de
Donkerstraat. Zaterdags gesloten.

geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
Brasserie ’t Hoekie, Elke woensdag
tegen inlevering van deze bon
Salade, saus, krieltjes (BBQ/naturel)
Of stokbrood-kruidenboter
Nu ¤ 11,75 i.p.v. ¤ 14,25

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

geldig tot 01-03-15

geldig tot 01-03-15

geldig tot 01-03-15

WAARDEBON
Bij inleveren van deze bon
Gezinspak frites (4 pers.) met 4 frikandellen of 4 kroketten (of een mix)
Van ¤ 12,30 voor ¤ 9,00
Cafetaris Solo

geldig tot 01-03-15

Waardebonnen

GoedZo!
Kringloopcentrum GoedZo! heeft in 2014 ruim ¤ 32.500 gedoneerd aan
deze doelen !!
De vrijwiligers van Kringloopcentrum GoedZo! hopen ook in 2015 weer
veel van uw gebruikte en goed verkoopbare spullen te mogen ontvangen en hopen eind 2015 weer heel veel mensen blij te maken.
Wij gaan ervoor !
Politiek café
Op 9 februari 2015 houdt D66 een bijeenkomst in Buitenlust over mobiliteit en economische ontwikkeling naar 2030.
Van 19.30 uur tot 22.00 uur wordt er over deze onderwerpen gesproken
door Kees Verhoeven 2e kamerlid en Tijn Dries, kandidaat Provinciale
Staten. De gespreksleider is Erwin Kamp, raadslid D66.
Rouwverwerking.
In de Ark worden 3 avonden belegd over rouwverwerking. Deze avonden op 2, 9 en 16 maart 2015 worden geleid door Ds. Kuijpers en Cees
Oosterwijk. Aanvang 20.00 uur.
Zangworkshop
Op zaterdag 14 februari a.s. organiseert het koor Ridge Voices een
zangworkshop door Juliette Dumoré (www.dumosound.nl). Er wordt
onder andere aandacht besteed aan ‘ademsteun’. Deze workshop vindt
plaats in De Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen van 10.00 tot 12.30 uur.
De kosten zijn ¤ 15 per persoon, contant te voldoen op 14 februari.
Aanmelden via info@ridgevoices.nl of 0318 820782.
Het vierstemmige koor Ridge Voices kan nog nieuwe leden gebruiken in
alle stemgroepen. Belangstelling? Een repetitie bijwonen kan tweewekelijks op zaterdagochtend in De Ark van 10.00 tot ca. 12.30 uur, bij-

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

Duurzaam Utrechtse Heuvelrug Bier (DUHRBI)
Tijdens de nieuwjaarsrecepties 2015 van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug en de Amerongse Ondernemersvereniging op 5 januari j.l. is
voor het eerst het speciaal bier Duurzaam Utrechtse Heuvelrug Bier
(DUHRBI) type Blond 6% alc. gepresenteerd. Een prachtig promotiemiddel voor en van de Utrechtse Heuvelrug. Het bier is gemaakt van zuiver
water en gerst van de Utrechtse Heuvelrug. Voor liefhebbers en kenners:
`dit is een bier met karakter en een geheel eigen smaak´! Door het voldoen aan de strenge eisen van het gebruik van zuivere ingrediënten van
de Utrechtse Heuvelrug en andere gerelateerde voorwaarden, mag dit
speciaalbier als eerste het predicaat “Duurzaam” dragen met het daartoe behorende officiële logo van `Utrechtse Heuvelrug Duurzaam Doen`.
Deze duurzaamheid wordt bewaakt door de Wageningen University and
Research (Universiteit Wageningen afdeling Milieusysteemanalyse) o.l..v
van Dr. A. van Amstel. Inmiddels heeft dit bier twee mooie resultaten
geboekt. Namelijk: het is het eerste echte streek(speciaal)bier en het
eerste product dat het predicaat “Duurzaam” mag dragen. Hiermee
heeft dit bier dan ook de landelijke pers gehaald! In de Telegraaf en het
Algemeen Dagblad is dan ook al ruim aandacht besteed aan dit unieke
bier. Bij Café restaurant Buitenlust en Het Berghuis kan iedereen al
genieten van dit unieke Utrechtse Heuvelrug Bier. De eerste reacties zijn
heel goed en tweede bestellingen worden door horeca-exploitanten al
gedaan. De reclame wordt verzorgd door Novad-Jos Elsendoorn. En
inmiddels wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van marketeer
Rein van Ee. Het bier is eigendom van de Stg. Promo Heuvelrug.
Doelstelling van Promo Heuvelrug is met dit bier structureel geld te
genereren waarmee duurzame activiteiten en evenementen kunnen worden gesteund of nieuw worden opgezet. En, het ´duurzame` elektrische
toeristenvervoer gerealiseerd kan worden. Zie voor meer informatie:
www.promoheuvelrug.nl

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.
De gemeenteraad gaat vanaf nu wekelijks vergaderen op onderwerpen
waar iedereen vooraf en vroegtijdig kan meepraten. De besluiten worden eens per 14 dagen in een korte officiële vergadering genomen.
Alles steeds op de donderdag avonden in Cultuurhuis Doorn. Soms kan
een onderwerp ook op lokatie of in een dorpskern worden besproken.

OMvitaal Voedings- en gewichtsconsulent in Amerongen.
Voedingsconsulent & BGN-gewichtsconsulent Helga Spit van OMvitaal
gaat met ingang van woensdag 18 februari praktijk houden bij Service
Apotheek Amerongen, Koningin Wilhelminaweg 34 in Amerongen.
Helga adviseert, begeleidt, ondersteunt, signaleert, geeft voorlichting,
coacht en motiveert mensen tot gedragsverandering op het gebied van
voeding, bewegen en leefstijl. Regulier is zij in de oneven weken op
woensdag van 14:00-16:00 uur in Amerongen werkzaam. Helga nodigt u
uit kennis te komen maken op woensdag 18 februari of tijdens .
De Try-out workshop “Voeding en Leefstijl” wordt gehouden bij Caférestaurant-hotel Buitenlust. Aanvang: 19.30 uur.
Kosten deelname: ¤5,00 inclusief koffie/thee. Aanmelden kan via
info@omvitaal.nl of bel naar 06-54 71 59 60 (tijdens kantoortijden). Voor
aanvullende informatie over OMvitaal en Helga kijk op www.omvitaal.nl

Hartveilig Amerongen.
Frits Gortemoller van de EHBO Amerongen is op verzoek van de
gemeente gevraagd om 3 kasten met AED’s te plaatsen, deze verdeeld
over het hele dorp. Zij moeten dan wel 365 dagen 24 uur per dag
beschikbaar zijn in een cirkel van 500 meter er omheen. Hoe gaat dat
werken? Wanneer er bij de alarmcentrale van 112 een melding van hartstilstand binnenkomt worden direct 2 ambulances gealarmeerd. Direct
worden dan ook door HARTSLAGNU vrijwilligers gewaarschuwd die ook
direct ter plaatse zijn om hulp te bieden bij het reanimeren. Frits is zelf
gepensioneerd ambulance chauffeur en weet als geen ander hoe
belangrijk het is om snel aanwezig te zijn. Hij probeert nu geld in te
zamelen voor die 3 AED’s en om vrijwilligers voor de opleiding bediening AED te werven in Amerongen. Hebt u geld over voor dit mooie
idee of wilt u vrijwilliger worden mail dan naar: Frits-wil@hetnet.nl of bel
hem 06-20625128

Inlichtingen en reacties:
Voor de maart uitgave moeten de stukjes uiterlijk 26 februari
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

