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“De Klepperman” Wie is dit?
De Klepperman was vroeger de nieuwtjes brenger in Amerongen. Al
klepperend kondigde hij zich aan en de mensen snelden naar buiten om
het laatste nieuws te horen. Nu wil deze dorpskrant De Klepperman hetzelfde bereiken. Maar u hoeft er niet voor naar buiten want eens per
maand wordt dit u thuisbezorgd. “De Klepperman” is deze keer een
vrouw, namelijk Jannie Reijnders uit de Overstraat. Een rasechte
Amerongse, geboren en getogen. Bekend van Slijterij `t Haasje en van
de 2e hands kleding winkel. Zij is thans in ruste. Maar ze volgt alles in
Amerongen op de voet.

Amerongen Inspireert.
Amerongen Inspireert is druk bezig met 2 dingen. Allereerst met de
Cunera Feestweek, die van 13 juni t/m 20 juni 2015 wordt gehouden.
Deze feestweek staat in het teken van PELGRIMEREN. In vroeger tijden
werden in Amerongen rond de pelgrimage van Wijk bij Duurstede naar
Rhenen ter ere van de Heilige Cunera altijd in juni grote Cunera Feesten
gehouden. Duizende mensen deden Amerongen aan om in opdracht
van de Bischop van Utrecht, die een zomerverblijf had in Wijk bij
Duurstede en in Rhenen, aflaten te verdienen. Die historie halen we
weer terug. De Cunera feestweek begint in Rhenen op 13 juni met de
Cuneradag en eindigt 20 juni 2015 met een pelgrims-wandel- en fietstocht. Er komen allerlei aktiviteiten.
Fiets d`r Uit.
Zou het een goed idee zijn om Fiets d`r Uit op 20 juni 2015 weer nieuw
leven in te blazen. Wie wil er aan meewerken? Meldt u dan aan via de
mail: rjvee@ziggo.nl. Ook op de fiets kun je heel goed pelgrimeren!
Financiën.
Ik juni 2015 komt er bij de Klepperman weer een acceptgiro voor de
minimale bijdrage van ¤ 5,00 voor een jaar lang ontvangst van “De
Klepperman”.

DORPSAGENDA maand maart:
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 maart 2015:
5 mrt. Bach in de 40 dagentijd met Gertjaap Kardol,
aanvang 19.45 uur in de Rijnkapel. Toegang vrij.
7 mrt. 9.00-11.30 uur inleveren spullen voor de snuffelmarkt.
Industrieweg Noord 6b
7 mrt. 15.00 uur trekking van de grote loterij in de Knuffelstee.
8 mrt. Kasteel Amerongen Vrouwendag (zie website)
9 mrt. De Ark 20.00 uur rouwverwerking
10 mrt. 14.30 uur PCOB bijeenkomst in De Ark
12 mrt. De Ark 17.30 uur Open maaltijd
13 mrt. Cusrsusproject Koken met Wim
13 mrt. 20.00 uur. Koppelkaarten bij pv de postduif te Amerongen, er
word zowel gejokerd als geklaverjast. Loting ter plaatse.
Kon. Julianalaan achter nr 40 Inleg ¤ 5,00 Zaal open 19.00 uur.
14 mrt. 9.30 - 12.30 uur. Kunst en Koffie in de Rijnkapel met een
tentoonstelling van Ina Lamein (schilderijen).Toegang gratis!
14 mrt. 10.00 tot 11.00 uur in Café De Tram ‘Verhalen aan Tafel’
& verkiezingsdebat Provinciale Staten en
Koenestraat vervolgstappen.
15 mrt. 10.30 uur. Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met deels
verteltheater (Momo en de tijdspaarders) en deels een lezing
door Pieter Ooijman: psychose, een lange weg naar heelwording. Toegang vrij.
16 mrt. 20.00 uur.De Ark. Rouwverwerking
18 mrt. Provinciale verkiezingen
19 mrt. Brasserie `t Hoekie Bijeenkomst Dorpsgericht Werken.
Openbare bijeenkomst
19 mrt. Buitenlust 17.00 tot 20.00 uur Open netwerk bijeenkomst
voor verenigingen en ondernemers en burgers.
19 mrt. 19.45 uur. Bach 2e avond met Gertjaap Kardol,
in de Rijnkapel. Toegang vrij.
20-23 Stilteweekend Zendingshuis.
21 mrt. 20.00 uur. Bingo avond met allemaal mooie vleesprijzen.
De bingo start om in de DVSA-kantine aan ‘De Burgwal’
Zaal is vanaf 19.00 uur open.
21 mrt. 10.00 tot 15.00 uur, deelname aan NL DOET.
Er komen vrijwilligers van allerlei klussen doen als schilderen,
mesten, bestraten, timmeren enz. enz.
Zodat de Knuffelweide spik en span de lente in kan.
Aanmelden kan via NL DOET of via onze site.
21 mrt. nieuwe kunstwerken in de Snuffelstraat
24 mrt. 10.00 uur koffiemorgen PCOB in ‘De Ark’.
25 mrt. 19.45 uur Passage vrouwen ‘Friemels en Fladderaars’ in ‘De Ark’
27 mrt. 20.00 uur Concert in de Andrieskerk van het K.U.C.
28 mrt. 10.00 tot 13.00 uur Grote schoonmaak van de Amerongse
straten. Start 9.00 uur. De Laan
3 apr. 9.15-11.00 uur kook-en koffieworkshop van activiteit van de
Gesprekskring Opgave bij c.eilander@zdh.nl
J.v.Zutphenweg 4, Zendings-Diaconessenhuis
4 apr. 9.00-11.30 uur inleveren spullen voor de snuffelmarkt.
Industrieweg Noord 6b
4 apr. palmpaas optocht met aansluitend eieren zoeken.
Op woensdag 1 april kunnen kinderen van 15.00 uur tot

16.00 uur een palmpaas stok versieren in de Knuffelstee en dan
op zaterdag 4 april gebruiken voor de optocht. Deze start om
14.00 uur bij de hoofdingang van de Ridderhof, lopend naar de
Knuffelweide en dan eieren zoeken. Deelname is gratis maar
meld je even aan voor het maken van de paasstok via de site,
Facebook of twitter.
Personalia.
Met vijf mensen verzorgen we maandelijks het bezorgen van de klepperman. Dat zijn: Ton en Gerrie van den Brink, Arie van Barneveld, Joke
Donker en Rein van Ee. ‘De Klepperman’ dankt deze mensen voor hun
vrijwilligerswerk iedere maand weer.
Permanente kunst expositie.
Er hebben zich weer 6 nieuwe kunstenaars aangemeld om deel te
nemen aan de permanente kunst expositie in de
Snuffelstraat=Overstraat. De maandelijkse wisseling van hun werk is al
weer geschied. Ga er eens naar kijken. Van de mensen die ruimte
beschikbaar stellen horen we heel positieve berichten van de toeristen
en de dorps bezoekers.
De Aanjager.
Er is een nieuw plan in de maak namelijk HET DORPSNETWERK.
Binnenkort hoort u hier meer van. De aanjager van het project is Ilona
van Drenth van woningbouw Amerongen.
Hartveilig Amerongen.
Frits Gortemoller van de EHBO is goed bezig om een aantal AED apparaten in Amerongen te plaatsen. Bij een acute hartstilstand is de EAD
een must, omdat je dan mogelijk het hartritme weer kan opwekken.
De EHBO gaat ook bedieningscursussen houden. Vraag informatie en
steun met geld via 06-20 625 128. Een heel goede zaak!
Cursusproject Amerongen.
Eind januari is het Cursusproject van start gegaan en een paar honderd
inwoners hebben zich al ingeschreven voor een van de vele cursussen
die er dit jaar weer worden georganiseerd. Maar er zijn nog plaatsen
beschikbaar. Kijk op de site: www.cursusprojectamerongen.nl maak een
keuze uit de vele onderwerpen die dit jaar op het programma staan op
het gebied van cultuur, natuur, welzijn, hobby of koken en proeven. Een
greep uit de onderwerpen voor de komende maanden: lezingen over
Robatisering, Pablo Picasso, moderne filofofen en de Sagra Familia in
Barcelona, herkennen van vogelgeluiden in onze bossen, het organiseren van een High Tea, opdoen van zelfkennis door inzet van paarden en
een excursie naar het Van Goghnuseum. De kosten zijn laag gehouden
dus niets hoeft u te weerhouden om een avondje niet voor de televisie
te gaan zitten maar nieuwe kennis en ervaring op te doen in het gezelschap van andere Amerongers. Aanmelden via de site of (als u geen
toegang heeft op internet) op telefoonnummer 0343 - 456 449.
Geschiedenis van het midden- & kleinbedrijf.
Er bestaat een mooie wandelroute door Amerongen langs alle punten
waar vroeger winkeltjes waren. Deze wandelroute kun je vinden op de
website: www.amerongeninspireert.nl Mooi om die wandeling eens te
maken. Sandra de Herdt vroeg om deze informatie aan de Klepperman.
Bedrijventerrein.
In de maand januari zou de uitslag van de Raad van State omtrent de
2 ha bedrijventerrein van Leersum bekend zijn. Deze uitslag is 6 weken
verschoven en is nu wel bekend.
De Das heeft gewonnen.
De Raad van State, de bestuursrechter in Den Haag heeft het besluit
van de gemeente om een bedrijventerrein van 2 ha. langs de Bertus
Leendersweg vernietigd. Hiermee kun je zeggen dat de das heeft
gewonnen en de gemeente heeft verloren. Er waren bezwaren ingediend tegen de plannen door de Vereniging De Wildbaan de volkstuinvereniging, door de Vereniging voor Dorp en Natuur AmerongenLeersum en de vereniging Federatie Groene Heuvelrug door Grepu
Vastgoed BV. De uitspraak is gebaseerd op onvoldoende onderzoek
door de gemeente naar de aanwezigheid van dassen in de directe
omgeving. Ook de toekomstige locatie van de volkstuinen was nog
onvoldoende geborgd.
Hiermee is een 10 jaar durend voorbereidend plan geheel van de baan.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar uit de Bovenpolder bekijkt
Amerongen en haar wel en wee.
‘Zeg Jacob, heb jij wel eens van de LIMES gehoort?’
‘Nee Jetje, dat zegt mij niks.’ ‘Nou mij wel Jacob. Weet je,
wij wonen in de Bovenpolder boven op de oude grens van het
Romeinse rijk. Dat noemen ze de LIMES. En Jacob dat gaat een groep
mensen in Amerongen nu verder uitzoeken. En Jacob, daar kunnen wij
misschien wel een handje bij helpen.’ ‘Nou Jetje dat llijkt me heel leuk
om te doen. Ik ga eens heel hoog boven ons woongebied vliegen, misschien zie ik dan nog wel iets van die Romeinen.’ ‘Jacob, jij bent toch
altijd positief. Ik ga je erbij helpen.’

Geschiedenis van Amerongen.
In 1963 komt de voorzitter van de Oranjevereniging T. Eijffius die ook
voorzitter en commandant van de Vrijwillige Brandweer is met het idee
om de ‘Kolom’ weer op te sporen en tot een heroprichting te komen.
Deze ‘Kolom’ staat vlakbij `t Berghuis en is nu al lang prachtig te bewonderen. Mede dankzij Teus Eijffius.
Dorpsgericht werken.
Op de bijeenkomst van 19 februari 2015 zijn de volgende onderwerpen
besproken:
~ Na de ontwikkeling van de wandelroute van De Burgwal naar Kasteel
Amerongen, die begin maart zichtbaar wordt met een informatie bord
op de Burgwal en een paaltjes route, zal er in 2015 een 2e wandelroute
worden ontwikkeld van Kasteel Amerongen door het oude dorp. Hierbij
zal de tabaksblad wandelroute worden opgenomen. Ook zullen historische panden op de wandelroute worden beschreven en aangeduid.
~ Ook wordt een project opgestart om watertappunten aan te brengen
in de oude dorpse waterpompen. Daarover binnekort meer.
~ Dan komt er een project over de LIMES, de oude grens van het
Romeinse rijk die vlak onder Amerongen langs liep.
~ Dan zal er over de Koenestraat en het verkeersonderzoek gesproken
worden op 14 maart bij Verhalen aan Tafel Van 10.00 tot 11.00 uur in
de Tram.
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.
winnaar vorige puzzel: Mevr. R. van Barneveld oplossing arbeid adelt.

Gedicht.
Schuldvraag.
Het is te gemakkelijk om in dit leven,
Van t kwade God de schuld te geven.
Stel eens dat Hij niet zou bestaan,
t Is beter ter bestrijding van gebreken,
De hand in eigen boezem te steken.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

www.fietsdomein.nl

geldig tot 01-04-15

(rectificatie vorige aktie:
de winterbeurt was niet gratis)

geldig tot 01-04-15

geldig tot 01-04-15

geldig tot 01-04-15

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

WAARDEBON
Waardebon ¤ 4,00 op het meest
uitgebreide wasprogramma.
Met een was voor de lak.
Autobedrijf Reede BV

WAARDEBON
Bij 3 stofzuigerzakken is er 1 gratis
Expert Leersum

geldig tot 01-04-15

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 01-04-15

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
Cafetaria Solo

WAARDEBON
Electrolux steelstofzuiger
Van ¤ 219,00 voor ¤ 199,00
Stofzuiger Electrolux
Van ¤ 199,00 voor 169,00
Expert Leersum

geldig tot 01-04-15

Waardebonnen

WAARDEBON
E-BIKE OPSTAPDAGEN.
13 en 14 maart 2015 organiseren
Fietsdomein Wijk bij Duurstede en
Amerongen de E-BIKE opstapdagen.
E-Bike testen en uitproberen

Sportnieuws.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan ‘Bewegen in de Natuur’.
Iedereen weet dat bewegen steeds belangrijker wordt voor ons zittende
leven. Er komt zelfs een beweegloket van de sportschool Somatic van
Mark Brakke. Volgende uitgave van de Klepperman meer nieuws hierover.
Politieke bijeenkomst.
Op zaterdag 14 maart 2015 zal er weer een bijeenkomst ‘Verhalen aan
tafel’ worden gehouden. In de Tram komen de plaatselijke politici van
10.00 tot 11.00 uur over de Provinciale verkiezingen praten. Ook komt
dan het onderzoek Koenestraat aan de orde.
De bijeenkomst is openbaar en u kunt vragen stellen.
Ondernemersnieuws.
Nu de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein met 2 ha. langs
de Bertus Leendersweg niet doorgaat komt de renovatie van het
Amerongse terrein in een stroomversnelling. Mogelijk kunnen
Leersumse bedrijven die uitbreiding zochten op het nieuwe terrein nu
terecht op het Amerongse bedrijventerrein. Zij zijn van harte welkom
voor zover er ruimte is.
Kasteel Amerongen.
Eind maart 2015 gaat de zomer opening van Kasteel Amerongen weer
van start. Kijk op www.kasteelamerongen.nl voor de nieuwe openingstijden en de aktiviteiten.
Milieu items.
Op dinsdag 10 maart 2015 gaat de Stichting UHDD (Utrechtse
Heuvelrug Duurzaam Doen!) haar start presentatie houden in
Cultuurhuis Doorn om 20.00 uur. De groene plannen worden dan gepresenteerd. De gemeente heeft DUURZAAMHEID hoog in het vaandel
staan. Ook de werkgroep Duurzaam wonen 2035 zal acte de presence
geven op die avond.
Nadenkertje van de maand.
Wie gaat eens goed kijken waar de das zit. Of moet dat geheim blijven?

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

‘Servicepunt Amerongen.’
Onder leiding van apotheker Jan Joost Valeton
is het Servicepunt van Service Apotheek Het
Bosje, geheel in huisstijl in Amerongen van start
gegaan. Bestelde medicijnen worden twee keer
per dag aangeleverd vanuit Elst. Artikelen zoals
lichte medicijnen (paracetamol, keelpastilles etc.)
en cosmetica producten zijn bij het Servicepunt
Amerongen direct verkrijgbaar. Neem eens een
kijkje !
Jan Joost Valeton en zijn apothekers-assistentes Aafje en Esmeralda
Ieder kwartaal zal een artikel van Jan Joost
in ‘De Klepperman’ te vinden zijn. Dit om
u te informeren over medicijnen, medicijngebruik en nieuws over het Service Punt.
Hier zijn eerste artikel. Vraagt u zich ook
wel eens af of het geneesmiddel van een
andere fabrikant hetzelfde is als het merk
dat u nu gebruikt ? Vertrouwen in medicijnen is belangrijk voor de werking. De meeste zorgverzekeraars hanteren
een voorkeursbeleid. Zij bepalen jaarlijks welke geneesmiddelen(fabrikanten) vergoed worden. De Service Apotheek volgt dit beleid omdat u
dan geld bespaart! U krijgt namelijk hetzelfde medicijn tegen lagere
kosten. Wilt u toch het oude vertrouwde merk? Dan verzorgen wij dit
graag voor u. Maar, declareren bij uw zorgverzekeraar kan dan helaas
niet. U betaalt dus alles zelf. De kosten zijn echter vaak laag. En, als u
uw eigen risico niet opmaakt, bent u vaak niet eens duurder uit.
Loop eens binnen en vraag naar uw mogelijkheden bij uw Servicepunt
aan de Koningin Wilhelminaweg 34.

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

Geef om vrijheid: Collecte en Groetenactie van Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2015 voor de
dertiende keer een landelijke collecte. In Amerongen en Overberg zullen
24 collectanten van 2 tot en met 7 maart 2015 de straat op gaan. Vorig
jaar werd hier tijdens de collecte ruim 1650 euro opgehaald. In 2014 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd ¤ 1,62
miljoen opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. Amnesty
rekent ook dit jaar weer op uw gulle bijdrage!
Ter gelegenheid van de Boekenweek worden op woensdagmiddag
11 maart in de bibliotheek in Allemanswaard groetenkaarten geschreven.
Wereldwijd zitten mensen in de gevangenis zonder eerlijk proces.
Activisten belanden soms in de gevangenis omdat zij opkomen voor
hun rechten of die van anderen. Amnesty roept u op om hen hen een
hart onder de riem te steken door het sturen van een kaartje. Een kaartje geeft niet alleen morele steun. Het leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling in de gevangenis. U kunt op 11 maart tussen 14:00
en 16:00 in de bibliotheek in Allemanswaard meedoen met deze actie.
Ook kunt u dan petities ondertekenen ter ondersteuning van de Chinese
vrouwenrechtactivist Su Changlan.

Jumbo Supermarkt Amerongen verkoopt het Duurzaam Utrechtse
Heuvelrug Bier (DUHRBI).
Een speciaalbier van het type Blond met 6% alc. volume en gemaakt
van zuivere ingrediënten van de Utrechtse Heuvelrug. Dit unieke en promotionele streekbier van de Stg. Promo Heuvelrug valt zo goed in de
smaak bij de consument dat het bier in productie is genomen. Wekelijks
worden nu water en gerst van de Utrechtse Heuvelrug aangeleverd bij
de brouwerij en het bier weer afgehaald. Hierdoor worden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd en kunnen ook supermarkten worden
bevoorraad. De Jumbo Supermarkten in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug kunnen zich helemaal vinden in het concept van dit duurzame
streekproduct. De contactpersoon van de Jumbo`s in deze gemeente
(dhr. Verberne) meldde zich spontaan aan toen ook hij hoorde van het
bestaan van het Utrechtse Heuvelrug Bier. Het idee erachter en de duurzame doelstellingen van dit streekbier verdienen de steun van Jumbo.
Daarom is het bier nu ook verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkt
Amerongen. Voor andere verkooppunten en verdere informatie zie:
www.promoheuvelrug.nl

Inlichtingen en reacties:
Voor de april uitgave moeten de stukjes (maximaal 150 woorden)
uiterlijk 26 maart 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

