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“De Klepperman” Wie is dit?
De Klepperman ging vroeger het dorp door en bracht de nieuwtjes
rond. Hij klepperde zodat de mensen hem hoorde aankomen.
De functie van nieuwtjesbrengen heeft nu ook de dorpskrant.
Deze keer is Loek van den Heuvel van Loek Shoes de klepperman.
Loek is een geboren en getogen Ameronger. Hij is de 3e generatie
schoenmaker in Amerongen. Zijn overgrootvader is in 1908 in de
Overstraat begonnen met schoenen en laarzen maken. Inmiddels is de
4e generatie ook aangetreden namelijk zoon Henko die orthopedisch
schoenmaker is in Veenendaal en Amerongen. Er is een mooie foto
waarop overgrootvader staat met zijn vrouw en met Gart Veenendaal de
klepperman uit die dagen. Bekijk de foto maar eens goed.

Amerongen Inspireert.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van arrangementen voor BEWEGEN IN DE NATUUR. Dat kun je nergens beter doen dat
in Amerongen. Een hele groep geinteresseerden gaat meedoen om via
arrangementen mensen te bewegen om naar Amerongen te komen.
In het mei nummer van De Klepperman meer hierover. Ook komt dan
het programma tevoorschijn van de Cunera Feestweek die van 13 t/m
20 juni in Amerongen wordt gehouden. Pelgrimeren staat sterk in de
belangstelling. In de oudheid werden Cunera pelgrimstochten gehouden. En in Amerongen was er dan in juni een Cunera Feestweek. Die
geschiedenis komt weer terug met wandel- en fietstochten. Hiermee
komt ook het vroegere Fiets d`r Uit weer terug. Noteer alvast 20 juni
2015 vanaf 14.00 uur feest op de Hof.
Financiën.
Ik juni 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 april:
DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 2015
• Kasteel Amerongen 1 april t/m eind oktober dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. De Rondleidingen starten 12.00 uur.
• ‘t Berghuis bij de Amerongse Berg: 1 april t/m eind oktober iedere
dag open van 9.00 tot 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 kijk voor de mooie routes
op: www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum open di. t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg. Geopend:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
• Recreatieplas De Gravenbol. Open van 1 april t/m 31 oktober.
Dagkaarten bij de VVV bij Il Sogno.
DORPSAGENDA maand april 2015:
2 apr. Bach in de veertigdagentijd door Gertjaap Kardol in de
Rijnkapel. Aanvang 19.45 uur, toegang vrij.
4 apr. Inleveren goederen voor de snuffelmarkt. 9.00 tot 11.30 uur.
Industrieweg Noord 6b.
9 apr. Open maaltijd 17.30 in de Ark
9 t/m 13 Rouwdragen met God. Zendingshuis
10 apr. kook- en koffieworkshop van 9.15-11.00 uur. Activiteit van de
GesprekskringOpgave bij c.eilander@zdh.nl JvZutphenweg 4
Zendings-Diaconessenhuis
14 apr. PCOB Presentatie ‘De Waalse Kerken’ 14.30 uur in de Ark
18 apr. Voorjaarsconcert Voice Mail 20.00 uur in Allemanswaard
19 apr. Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met een workshop
Kwikando met Renée van Gennip. aanvang 10.30 uur.
toegang vrij.
24 apr. Lentefietstocht! start 9.15 uur. Opgave: c.eilander@zdh.nl
t/m 27 Zendingshuis Stilteweekend
24 apr. Oase Dag Zendingshuis ‘Levend water uit de bron.’
25 apr. Concert Kasteel Amerongen 14.30 uur Oude muziek
26 apr. Muziek voor de Zonnekoning in Kasteel Amerongen.
Koetshuis 14.30 uur.
26 apr. Grote zaal Zendingshuis Samenkomst om 19.00 uur.
28 apr. PCOB Koffiemorgen 10.00 uur De Ark
29 apr. Passage Vrouwen 19.45 uur in de Ark
30 april Koningsdag o.a. rondvlucht boven Amerongen.
Zie het programma boekje
2 mei Concert Kasteel Amerongen 20.00 uur Academisten van het
Kon. Concertgebouw Orkest
2 mei Spullen inleveren voor de Snuffelmarkt van 9.00 tot 11.30 uur
op de Industrieweg Noord 6b.
Kijk verder steeds op de Doorlopende Evenementen Kalender op de
website: www.amerongeninspireert.nl

Gedicht.
Tussen start en finish.
Elastisch, groeiend
Fantastisch, boeiend.
Slungel, klungel
Eigengereid, pubertijd.
Eerste kus, liefde dus
Nieuwe stap, vaderschap.
Beginnend buikje, slanke lijn
Grijze haren, opa zijn.
Stram, stijf, hoogbejaard
Lastig lijf
Versleten verklaard.

Personalia.
Wij feliciteren Karin en Jeroen van ‘Restaurant De Hooge Heerlijckheid’
met hun bekroning met het EKO-keurmerk voor het 100% gebruik van
biologische produkten. Hiermee zijn ze een 100% biologisch restaurant
zonder het gebruik van E-nummers. Bravo! De eerste in regio Utrecht.
Permanente kunst expositie.
Er staat weer nieuwe kunst. En er is een wachtlijst van deelnemers.
Inmiddels is de Rijnkapel aan het nadenken of zij zich kunnen gaan positioneren als kunstcentrum van Amerongen. Volgende maand meer hierover.
Hardloopcentrum Aart Stigter.
Het centrum is een begrip in Nederland. Weer helemaal terug in
Amerongen gaan we nog veel van hen horen. Ook steken ze in in het
komende arrangementen plan BEWEGEN IN DE NATUUR.
Nieuw bedrijf in Amerongen ‘De Herberg’.
Diederik Vink en zijn partner Karin Blok gaan naast de oude remise een
kantoorruimte inrichten voor kleine kantoorbedrijven. Er zijn tien afzonderlijke ruimten beschikbaar. Zo ontstaat een verzamel kantoorgebouw.
Inlichtingen voor het Rode Hert: info@diederikvink.nl Of 06-145 592 29
Schoonmaakronde zwerfvuil.
Amerongen is weer mooi schoongemaakt van zwerfvuil.
Ik heb zelf (Rein van Ee) de Lekdijk van Amerongen naar de Stuw
schoongemaakt. Maar liefst 6 grote vuilniszakken vol lege blikjes en
limonade pakken en allerlei ander vuil heb ik tijdens de wandeling (=een
mooie training voor de 4-Daagse) opgeraapt. Onderweg heb ik de zakken geleegd in grijze kliko s van enkele bewoners. Zij waren niet thuis.
Hierbij mijn excuses voor het leegstorten van de volle zakken. Nu weet
u langs de Lekdijk gelijk wie dat gedaan heeft. Maar de Lekdijk en het
hele dorp is weer mooi schoon.
Politiek.
Het project Koenestraat van Dorpsgericht werken waarbij 2 belevingsonderzoeken zijn gehouden wordt afgerond met een openbare bijeenkomst waar de uitslagen van 2 onderzoeken worden gepresenteerd. In
het mei nummer van de Klepperman komt de oproep om de presentatie
bij te wonen en mee te discussiëren.

Een prachtige gift voor ‘Hospice De Wingerd’.
Op 24 januari 2015 boden Pascal van Mourik en Erwin Looijen namens
PV de Postduif te Amerongen, een waarde cheque aan t.b.v. Hospice
De Wingerd.
De waarde bedroeg maar liefst ¤ 2000,00.
Wat een blijk van warme, lokale betrokkenheid bij ons hospice !
Met dit ongelooflijk mooie bedrag kan De Wingerd specifieke zaken,
zoals bijvoorbeeld een nieuw bed, nieuwe schemerlampen, etc. aanschaffen voor de hospice
Kasteel Amerongen.
Er komen allerlei aktiviteiten op Kasteel Amerongen. De wedstrijd tuinieren brengt Kasteel Amerongen mooi in het nieuws. Zulke aktiviteiten
trekken bezoekers. Nederland wil van Kasteel Amerongen genieten.
Sportnieuws.
Bewegen in de Natuur. Dat programma komt er aan. En alle sportclubs
in Amerongen worden opgeroepen om mee te doen.

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 gehoord of het eerste kievitsei in
Amerongen al gevonden is.’ ‘Nee Jetje dat ei zullen ze ook
nooit vinden. Want ik bescherm de eieren van de kievit.’ ‘Oh Jacob, ik
dacht al steeds bij mezelf, waar is die Jacob toch mee bezig. Maar nu
weet ik het. Jacob, jij krijgt van mij een dikke zoen. Wij vogels moeten
elkaar steunen. De kieviten hebben onze steun hard nodig. En Jacob,
waar zal ik mijn ei neerleggen?’ ‘Nou Jetje dat is nog maar de vraag. Jij
bent helemaal van de leg af. Ik ben nu in de leer bij de andere vogels.
De vraag is nu eerst: kun jij weer eieren gaan leggen. Wij willen toch
ook nazaten hebben?’
‘Oh Jacob ik heb een idee, vraag het vooral ook aan de ooievaar.’
‘Ja Jetje dat is een goed idee.’
Geschiedenis van Amerongen.
HET VEER. (uit de oude VVV folder van voor de oorlog)
Een heerlijke wandeling op een zomeravond is voorzeker een tocht naar
het Veer. Bij den Krommen Hoek begint de Rijnsteeg, die langs de grafelijke tuinen, naar het Veer leidt. In ‘t begin staan nog eenige oude
bomen, maar verder op loopen wij tusschen de meidoorns, die in de
voorzomer volop met bloemen getooid zijn. De weg voert ons tusschen
de weilanden, waar het vee rustig graast en volop kunnen wij van de
heerlijke avondrust genieten. Spoedig komen wij aan de eenige boerenwoning, die op een hoogte ligt, daar ‘s winters de uiterwaarden vaak
geheel onder water staan en de boerderij treurig boven de uitgestrekte
watervlakte uitsteekt. Haast zijn wij ‘t doel genaderd, de wandeling
duurt slechts een groot kwartier en links van de weg zien wij een wegwijzer, die de richting aangeeft naar de zweminrichting, die te
Amerongen een uitkomst is voor de vele zwemliefhebbers ook van de
omliggende gemeenten. Nu staan wij aan de oever van den Rijn en zien
wij de groote gierpont, die ons betrekkelijk vlug naar Eck en Wiel overbrengt.
Puzzel.
Oplossing maart: Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen.
winnaar: A. van der Lei
Dorpsgericht werken.
Op de bijeenkomst van 19 maart 2015 zijn de volgende onderwerpen
besproken:
~Welnuh wil meedoen met het dorpsgericht werken in Amerongen.
~Er wordt een nieuw project opgestart namelijk het zichtbaar maken van
de Limes. Dat is de Noordgrens van het Romeinse rijk, die vlak onder
Amerongen liep. De Rijn was de grens. En vroeger liep de Rijn vlak
onderlangs Amerongen. De bedoeling is om een aantal gegevens over
de Romeinen zichtbaar te gaan maken.
In het mei nummer van ‘de Klepperman’ worden die nader aangegeven.
~De wandelroute van De Burgwal naar Kasteel Amerongen is klaar.
Ga eens kijken op het mooie bord op de Burgwal.
~Het watertapproject gaat ook gestalte krijgen door allereerst de oude
pomp op de Hof weer water te laten geven.
Van de andere projecten is niet veel nieuws te melden. Die zijn allemaal
in behandeling.
Leerlingen OBS Uitkijk bakken pannenkoeken voor bewoners
Ridderhof Amerongen.
Vrijdag 27 maart was het Nationale Pannenkoekdag. De oer-Hollandse
pannenkoek brengt jong en oud op een vrolijke manier met elkaar in
contact.
Pannenkoeken bakken blijkt een ideaal recept om ouderen wat extra
aandacht te geven. De bovenbouw leerlingen van OBS Uitkijk
Amerongen ging pannenkoekenbakken voor de ouderen van zorginstelling ‘De Ridderhof’. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan om
alle mensen te voorzien van pannenkoeken in alle denkbare variaties.
Spek, kaas, naturel. Als volwaardige pannenkoekenbakkers. De bewoners genoten er van. De kinderen schroomden ook niet om een handje
te helpen, als de bewoners van ‘De Ridderhof’ het eten niet zo goed
zelfstandig konden. Voor zowel de leerlingen als de ouderen en hun
begeleiders was het een hele belevenis.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

geldig tot 01-05-15

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

geldig tot 01-05-15

WAARDEBON
Nieuwe mooie collectie van
Trennergy elektrische fietsen.
Mode 2015. Veel keus.
Fietsdomein Amerongen

geldig tot 01-05-15

WAARDEBON
Elektrische eierkoker AEC 200.
Voor 7 eieren.
Nu voor ¤ 8,00
Expert Leersum

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

geldig tot 01-05-15

WAARDEBON
Bij inleveren van deze bon
Gezinspak frites (4 pers.) met 4 frikandellen of 4 kroketten (of een mix)
Van ¤ 12,50 voor ¤ 8,00
Cafetaria Solo

geldig tot 01-05-15

Waardebonnen

Promotioneel Cunera bier.
Tijdens het Cunerafeest in
Amerongen op zaterdag 20 juni a.s.
op de Hof in Amerongen presenteert Promo Heuvelrug rond 14.00
uur een ‘Pelgrimbier’. Het is een
blond speciaalbier in een stenen
fles met een passend bieretiket dat
ontworpen is door NOVAD-Jos
Elsendoorn in Amerongen. Zeker
een mooi aandenken en promotiemiddel voor het Cunerafeest 2015 in
Amerongen. Let op! Wees er snel bij
op zaterdag 20 juni. Want, op is op!
Wat nu? Amerongers doe mee en kies.
Kies 1 Willen we alsnog dat de gemeente gaat proberen om langs de
Bertus Leendersweg een bedrijventerrein te krijgen?
Kies 2 Wij willen geen bedrijventerrein maar wel een parkeerstrook van
15 meter diep als een mini-groene entree voor parkeren en voor bezoekers aan het Nationale Park. Dan heeft de kerk meteen een opbrengst
voor haar grond. Zij kunnen dat geld heel goed gebruiken.
Kies 3 Als u helemaal niets wilt.
Stuur Uw keus naar info@promoheuvelrug of naar rjvee@ziggo.nl
De uitslag wordt in de Klepperman van mei bekend gemaakt en naar de
gemeente gestuurd.

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

Van uw apotheker.
Hoofdstuk 1: weer andere doosjes
Vraagt u zich ook wel eens af of een geneesmiddel van een andere fabrikant echt wel gelijk is
aan het merk dat u nu gebruikt? Vertrouwen in
een medicijn is erg belangrijk voor de werking.
Helaas hanteren de meeste zorgverzekeraars
een voorkeursbeleid. Dat betekent dat zij elk
jaar bepalen welke fabrikant van een geneesmiddel vergoed wordt. Dan moet u opeens weer van merk veranderen.
Wist u dat de apotheek dit beleid volgt, zodat u zo min mogelijk kosten
maakt? Maar dat indien u toch een ander merk wilt, u dit bij ons kunt
aangeven? Wij kunnen dit dan gewoon aan u leveren, alleen niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De kosten zijn echter vaak laag en als u uw
eigen risico niet opmaakt, bent u vaak niet eens duurder uit. Overigens
zijn er ook verzekeraars die dit voorkeursbeleid niet volgen. Vraag naar
de mogelijkheden in de apotheek.
Zaterdag 20 juni 2015 Pelgrimage.
Op zaterdag 20 juni zal De Hof vanaf 07.00 uur het vertrek en eindpunt
zijn voor vele wandelaars die de verschillende afstanden van de
Pelgrimstocht gaan lopen. Ook voor fietsers wordt weer een tocht uitgezet à la Fiets d’r uit ! Vanaf 14.00 uur zullen er op De Hof tal van historische activiteiten te bewonderen zijn die gerelateerd zijn aan de tijd
waarin Cunera (300 na chr.) leefde. Zowel voor jong als oud is er veel te
doen en te zien. Dus, noteren die datum: 20 juni 2015! Het complete
programma met aanmeldmogelijkheden zal in de volgende Klepperman
aanwezig zijn. Kijk tussentijds op www.amerongeninspireert.nl en of
www.promoheuvelrug.nl
Diaken loopt voor Campina naar Santiago de Compostela.
De gezamenlijke diaconieen van de protestantse kerken in Amerongen
zijn gestart met een diaconaal project Hulp aan Campina Zij doen dit in
samenwerking met de Diaconale Stichting Hulp Campina. (DSHC)
(www.Hulpcampina.nl) Deze stichting wordt bemenst door leden van
beide kerken en is inmiddels 25 jaar actief om gezinnen in het
Roemeense stadje Campina, die onder de armoedegrens leven te
ondersteunen met levensmiddelen en andere diensten en goederen.
Een van de acties om geld en goederen te genereren, is de pelgrimstocht van diaken Bram Blom naar Santiago de Compastela, een voetreis
van ruim 2500 km. Hij vraagt aan iedereen die die het horen of lezen
wil, hem te sponsoren voor minimaal ¨ 0,01 per km. Elk ander bedrag is
natuurlijk welkom. De bijdrage kan worden overgemaakt op
NL89 INGB 0007 2343 27 t.n.v. Diaconale Stichting Hulp Campina o.v.v.
Bram naar Santiago de Compostela.
Nieuw type duurzaam bier.
Door het voortdurende succes van het blonde type Utrechtse
Heuvelrugbier gaat stichting Promo Heuvelrug op veler verzoek een
tweede smaak Duurzaam Utrechtse Heuvelrug Bier (DUHRBI) laten ontwikkelen. Het wordt dit keer een tarwe speciaalbiertje van 6% alc. vol.
dat in de warmere periode (mei t/m augustus) gedronken kan gaan worden. Als alles bij de brouwerij goed gaat, dan zal het bier rond 15 mei
gepresenteerd worden en direct verkrijgbaar zijn. Ook dit witbier heeft
een geheel eigen karakter met een frisse smaak. En, natuurlijk wordt ook
dit witte biertje weer gemaakt van zuivere ingrediënten (tarwe, gerst en
water) van de Utrechtse Heuvelrug.

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.
Er wordt hard gewerkt aan de Ameronger Wetering. Daar vindt groot
onderhoud plaats tussen de Boerenbuurt en de Gooijerdijk. De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de zijkant van de weg in de sloot
wegzakt. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke wegberm. Volgens planning
is er op 1 mei weer een veilige en goed begaanbare weg beschikbaar.
Ophalen bevrijdingsvuur.
Vanwege 70 jaar bevrijding is er sprake van een speciale editie.
Burgemeester Frits Naafs en wethouders Hans Nijhof en Henk
Veldhuizen lopen daarom ook mee. Naast de lopers die elk jaar het
bevrijdingsvuur afhalen, zijn ook nieuwe lopers welkom. Fietsers die de
hardlopers begeleiden zijn ook van harte welkom. Als u niet de hele
afstand loopt, kunt u starten in Amerongen rond 08.20 uur bij Volvo
garage Reede. Programma dinsdag 5 mei:
05.30 uur: Vertrek per bus vanuit Doorn naar Wageningen; 06.15 uur:
ontsteken vuur en groepsfoto; 06.20 uur: vertrek lopers vanuit
Wageningen; 06.45 uur: stop op de Grebbeberg; 07.25 uur: stop
Remmerden; 08.05 uur: stop pannenkoekhuis Elst; 08.20 uur: instroom
lopers Amerongen-Leersum en Amerongen-Doorn; 08.35 uur: stop in
Leersum en instroom lopers Leersum-Doorn en jeugdgroep(en) 09.05
uur: vertrek naar Doorn; 10.00 uur: ontvangst lopers bij het Cultuurhuis
in Doorn en ontsteken van het bevrijdingsvuur. Aansluitend ontbijt voor
de hardlopers met de burgemeester.
Training. Om dinsdag 5 mei voorbereid aan de start te komen, wordt er
vanaf zaterdag 21 maart vanuit Hardloopcentrum Aart Stigter iedere
zaterdagmorgen (09.30 uur) een gratis hardloopcursus aangeboden voor
beginnende lopers. Aanmelden voor de bevrijdingsloop en/of de cursus
kan via: www.hardloopcentrumaartstigter.nl/clinic.
Oldtimer tour Amerongen 25 april 2015.
Een aantal enthousiaste oldtimer liefhebbers uit Amerongen houden
een Oldtimer tourrit. Als u in het bezit bent van een oldtimer kunt u
meedoen. De start zal rond 10:30 uur zijn en om 15:00 uur verwachten
we iedereen weer terug in Amerongen. De route voert langs de prachtige buitenplaatsen van onze provincie. U kunt zich aanmelden via email:
ota2015@outlook.com De oldtimers zullen starten vanaf de ingang van
de Laan. Voorafgaand aan de start en na de finish zullen vele auto’s te
bewonderen zijn. U kunt alvast een voorproefje krijgen op de facebookpagina: Oldtimer tour Amerongen.
Inlichtingen en reacties:
Voor de mei uitgave moeten de stukjes (maximaal 150 woorden)
uiterlijk 23 april binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
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