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“De Klepperman” Wie is dit?

Hier is weer een nieuwe Klepperman.
De Klepperman van deze maand is Frits Gortemöller.
Geboren en getogen Ameronger, opgegroeid in de oude boswachterswoning, aan de Veenseweg, naast het vroegere Amerongs zwembad. Hij
is de organisator van Hartveilig Amerongen.
Frits Gortemöller, reeds gepensioneerd buschauffeur in deze regio, heeft
jarenlang als vrijwillige chauffeur op de ambulance gereden in
Amerongen. Toen de Ambulance hier geen standplaats meer had is hij bij
de GGD in Zeist op de ambulance gaan rijden, ook deed hij de medische
repatiëringen met de ambulance door Europa. Vanuit deze hulpverlening
ervaring is hem, als lid van en door de EHBO vereniging Amerongen
gevraagd het reanimatieproject voor Amerongen op te zetten.
(zie verder op pag. 3)

Betalen voor de Klepperman.
Inmiddels hebben 525 Amerongers hun jaarbijdrage voor de kosten van
de Klepperman betaald. Dat betekent dat er nog 1875 Amerongers
even in aktie moeten komen. Betaal nu s.v.p. die € 5,00 op rekening
NL18 RABO 0325 0596 32 ten name van Amerongen Inspireert. Dan
helpt u er aan mee dat de klepperman blijft bestaan. Eventjes doen dus.
Alvast dank.
Amerongen Inspireert.
Deze stichting verzorgd samen met AMON allerlei dingen in Amerongen.
Zoals het berichtenbord op de rotonde, de doorlopende evenementen
agenda op de website www.amerongeninspireert.nl. Straks weer de
kerstverlichting en de kerstmarkt op 18 december bij kaarslicht. En allerlei
sponsorakties voor de verenigingen.

DORPSAGENDA maand september

DORPSAGENDA maand september 2015.
5 sept. Ophalen oud papier door Ons Genoegen
6 sept. Utrechts Landschap. 14.00 uur Publiekswandeling
7 sept. BBC beraad om 19.30 uur in het Berghuis voor het opzetten
			
van het Berghuis Bewegings Centrum
10 sept. Open Maaltijd in de Ark. 17.30 uur
11 -12
Uitmarkt in Allemanswaard
12 sept. Grietmarkt van 10.00 tot 17.00 uur
12 sept. Open Monumentendag… zie het huis aan huis verspreide
			
programma boekje
12 sept. Officiele opening van “Wegwijs”in Amerongen.
			
In Allemanswaard
12 sept. Kunst en Ambacht in de Rijnkapel, met van 10.00 - 17.00 uur
			
exposities en workshops van:
			
Mariolène Fikkers-van Rijckevorsel, Marja Hofmeijer,
			
Bram Mabelis, Rijkje Mabelis-Jonkers, Marcha van Merriënboer
			
en Marijke Dijkman.
			
Zie voor het complete programma: www.rijnkapelamerongen.nl
14 sept. A-Z beraad om 19.30 in Buitenlust voor Zakelijk Amerongen.
			
Met als onderwerp wat willen de ondernemers georganiseerd
			
hebben. En welke evenementen.
17 sept. Dorpsprojecten van Dorpsgericht werken.
			
Openbare bijeenkomst van 12.00 tot 14.00 uur in Buitenlust.
20 sept. Optrede Living Hystorie in Kasteel Amerongen door
			
toneelgroep Chapeau van 13.00 tot 16.00 uur.
20 sept. Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met Petra Akkerman met
			
een workshop diepe democratie, alles over het maken van
			
keuzes. Aanvang 10.30 uur. Toegang vrij.
26 -27
Jeugdweekend van de Amerongse kerken
26 sept. Bingo DVSA 20.00 uur in de DVSA kantine
27 sept. Zendingshuis 19.00 uur dienst Ds. Erik van Duyl

Deelnemen Kerstmarkt bij Kaarslicht.
De Kerstmarkt bij Kaarslicht Amerongen wordt dit jaar gehouden op vrijdag 18 december van 16.00 - 21.00 uur. Dit zoveel mogelijk in Oud-Hollandse stijl en 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.
Optredens van nieuwe en traditionele musici/zangkoren zorgen voor de
nostalgische Amerongse kerstsfeer. Mogelijk dat ook in de naastgelegen
Andrieskerk weer een stijlvol kerstconcert wordt verzorgd. Zo zal de
Kerstmarkt Amerongen ook dit jaar weer een heel bijzondere kerstsfeer
oproepen! Wilt u ook deelnemen aan deze kerstmarkt met Kerst-,
ambachtelijke- of Oud-Hollands gerelateerde artikelen?
Neem dan even contact op met Promo Heuvelrug via 06-14798730 òf
info@promoheuvelrug.nl.
Ansichtkaarten van Amerongen.
Deze keer Hotel “Ameronger Berghuis” in 1939. Het is een mooie foto
en kennelijk had Het Berghuis ook een Hotel functie. Ook toen was het al
goed toeven daar onderaan de Amerongse berg

AED project Hartveilig Amerongen.
Dat is in drie maanden gelukt en breid zich nog steeds met
gecertificeerde vrijwilligers en AED’s uit. Hartveilig Amerongen zoals het
project nu heet, heeft zelf reeds 5 apparaten die het hart een schok
kunnen geven, AED’s genoemd. Door deze schok hoopt men dat er weer
een goed hartritme uit voorkomt. Samen in combinatie met hartmassage
geeft dit binnen de 6 minuten het beste overleving resultaat, dus daarom
is het zo belangrijk dat ons dorp voldoende verspreid AED’s en
vrijwilligers heeft. Verder zijn er nog enkele bedrijven en instellingen die
hun AED’s beschikbaar stellen voor dit project. Het kopen van deze
apparatuur van Hartveilig Amerongen zelf kost geld en dank zij onze
sponsoren zijn we flink op weg. Willen we hiermee blijven doorgaan, dan
zullen er meer donaties binnen moeten komen om zo het onderhoud
voor de komende jaren te kunnen bekostigen. Vanaf maandag
7 september wordt er huis aan huis een folder in de brievenbus gedaan,
daarop kunt U aangeven hoeveel U wilt doneren. Op het donatie
formulier staat waar en hoe ze ingeleverd kunnen worden. Tot slot in
deze week houd het project een inloop gratis reanimatie dag op
12 september van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Allemanswaard. Daar
kunt U tussen Uw bijscholingen even oefenen met masseren en
aansluiten van een AED. Ook mensen die belangstelling hiervoor hebben
zijn van harte welkom. De inlever adressen voor de donateurs en waar
verdere informatie te verkrijgen is, staan in de folder en op
www.hartveiligamerongen.nl

Gedicht.
Herfst-idylle
Hun weg ging meestal over rozen
Hij denkt nog vaak aan hoe het was,
Hoe heerlijk om te minnekozen
In het hooi of in het gras.
De jaren hebben toegeslagen
Toch zijn ze nog behoorlijk kras,
Ook zijn er nog ‘verlichte dagen’
Zij het te hooi en te gras.

Persoonlijk.
Dion van de Veer heeft zijn fietsenzaak Fietsdomein verplaatst naar de
Koenestraat. Fijn dat hij in Amerongen blijft. Hij is op zoek naar een
nieuwe winkelier in zijn achtergelaten lege zaak in de Overstraat.
Dion, veel succes.
Eethuis Durak.
Op 2 september opent in de Overstraat het Turkse eethuis DURAK.
Voorheen zat hier de brasserie ’t Hoekie.
Amerongen in Beraad.
Inmiddels is er op 14 augustus het Loempia beraad geweest. Voor de
bevordering van het toerisme gaan we met het RBT (Regionaal Bureau
Toerisme) afstemmen hoe wij de Amerongse evenementen landelijk goed
gecommuniceerd krijgen. Op 7 september om 19.30 is het BBC beraad
over de opstart van het BERGHUIS BEWEGINGS CENTRUM.
Op 14 september is het A-Z beraad om 19.30 van Zakelijk Amerongen
om te kijken welke evenementen zakelijk Amerongen zou wensen.
De geschiedenis van Amerongen.
Er is een heel mooi boekje uitgekomen van Henk van het Loo:
“Beschryvinge van Amerongen en Overberg. Zeer lezenswaardig en aan
te bevelen. Een echte ontdekkingstocht door de tijd.
Dank zij de bijdrage van de Heemkundige Stichting,
Kleton Doe het zelf en Team Amerongse Bos van het Utrechts Landschap
is dit boek verschenen. Dit is ook bij hen te koop voor € 14,95, maar
ook bij Il Sogno en De Veldschuur van het Staatsbosbeheer. Het gaat
over de mens, de bodem en het landschap met een verleden. Het is een
gebonden boek met harde kaft en 144 pagina’s.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar Jacob en Jetje zijn op vakantie
geweest. Zij staken de Rijn over en kwamen in de Betuwe
terecht om daar vakantie te vieren.
“Zeg Jacob, hoe vond jij onze vakantie in de Betuwe?”
“Nou Jetje ik vond het helemaal niks. Ik had al direct heimwee naar
Amerongen” “Maar Jacob, we hebben toch heel nieuwe ideëen
opgedaan?” “Zo Jetje, wat dan? Ik heb er niets aan gehad. Ik kon die
Betuwse taal van die kleikonten ook helemaal niet verstaan.”
“Nou Jacob, ik zal je eens vertellen dat ik van die vakantie erg genoten
heb. Alleen al dat kleise eten en die fruitbomen met al die nieuwe
vogelsoorten. En die gastvrijheid van al die spreeuwen die zich vol
gegeten hadden aan de kersen.”
“Jacob, ik heb voor volgend jaar alweer opnieuw vakantie geboekt in de
Betuwe. En jij blijft dan maar mooi thuis in de Bovenpolder. En weet je
wat ik als nieuw idee heb opgedaan Jacob? In Amerongen kunnen ze ook
best wat meer fruitbomen gaan planten.”

Dorpsgericht werken.
De dorpsprojecten.
Het vrijwilligersteam van dorpsgericht werken is druk bezig met een
heleboel projecten.
Hierbij zullen we die even de revue laten passeren:
1. De dorpsakker De Parel waar bij de groenten en fruitperkjes
		 naambordjes komen.
2. Het wandelpad van de Burgwal naar Kasteel Amerongen.
		 Hiervan moeten nog wat routepaaltjes worden geplaatst.
3. De Utrechtsestraatweg als duurzaamste straat van de Heuvelrug
		 en tevens de mooiste straat. Naast duurzame woningen zal ook
		 de verbetering van de groenvoorziening van de openbare ruimte
		 in de Utrechtsestraatweg worden onderzocht. Zo ontstaat dan de
		 modelstraat van de Heuvelrug.
4. Het Veense fietspad wordt door achterstallig onderhoud gevaarlijk.
		 Er is een plan in de maak voor verbeteringen.
5. De reconstructie van de Laan. Samen met Kasteel Amerongen
		 en de Wilhelminaschool wordt de beoogde reconstructie van de
		 oude oprijLAAN die nu de Margaretha Turnorlaan heet uitgewerkt.
6. Verkeer Koenestraat. Een groepje bewoners gaat een aantal
		 verbeterpunten uitwerken en aan wethouder Boonzaaijer en de
		 Gemeenteraad aanbieden.
7. De Knuffelweide. Men wil een permanente vergunning van de
		 gemeente ontvangen na de vergunning voor 1 jaar.
8. Watertappunten in de 4 oude dorpspompen op de Hof bij het
		 Kasteel bij de molen en op de Prins Bernhardlaan. De werkgroep
		 komt in binnenkort met de uitgewerkte plannen.
9. De dorps-tabaksbladen wandeling. De route wordt nader bekeken
		 en van nieuwe aandachtpunte voorzien. Er komt hiervoor een
		 nieuwe druk van de route.
10. Natuurlijk Groen. Samen met de gemeente zal een plan worden
		 opgesteld om de Amerongse bewoners bij de groenvoorziening te
		betrekken.
11. Verhalen wandeling rondom Amerongen. De opzet van zo’n
		 verhalenwandeling is in de maak. Vol met wetenswaardigheden.
12. Bankjes bij de Rijn. Het plan is om de bankjes anders te zetten met
		 direct zicht op de veerpont en de Rijn.
13. Een bloemenparkje op het voorterrein van Allemanswaard. Op te
		 zetten en bij te houden door vrijwilligers. Het plan is in
		 voorbereiding. De kwestie is: wat gaat er op korte termijn gebeuren
		 met dat terrein.
14. Het Limes project. Hoe kunnen we de noordgrens van het
		 Romeinse rijk (=De Limes) weer zichtbaar maken met Romeinse
		 onderwerpen. De noordgrens liep vroeger pal onderlangs
		 Lievendaal waar de Rijn toen liep.
15. Blauwe zone in de Overstraat. De gemeente gaat hier binnenkort
		 vergunning voor geven.
Al deze 15 projecten worden maandelijks in de groep besproken.
Elke 3e donderdag van de maand is er een openbare bijeenkomst
in Buitenlust. Van 12.00 tot 14.00 uur kun u meeluisteren, meepraten.
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 17 september.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-10-2015

Waardebon
€ 4,00 op het meest
Uitgebreide wasprogramma.
Met ook was voor de lak
Autobedrijf Reede.

geldig tot 01-10-2015

geldig tot 01-10-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
Philips batterijen AA en AAA
Verpakt per 12 stuks
Van € 8,95 nu voor € 5,00
Expert Leersum

Waardebon

Bij Schildersbedrijf van Doorn
in de Donkerstraat.
20 % korting tegen inlevering van
deze bon op isolerende muurverf.
Zaterdags gesloten.

Onderhoud straatlantaarns in het
oude dorp.
Er is groot achterstallig onderhoud
van de oude straatlantaarns in
het oude dorp. Er zijn heel wat
lantaarns zo vervuilt dat er nog
maar weinig licht uit straalt. Ook
zijn er lantaarns stuk en soms
helemaal niet meer aanwezig
omdat ze eraf gereden zijn.
Kom op gemeente doe er iets aan.

Medicatiegesprek.
U heeft na weken eindelijk weer eens tijd om langs uw ouders te gaan.
Ze zijn ondertussen ook de jongste niet meer en kunnen uw hulp
thuis goed gebruiken. Wanneer u aan de koffie zit ziet u dat er overal
geneesmiddelen in huis liggen. Opeens heeft u het vermoeden dat ze
wel goede bedoelingen hebben om de geneesmiddelen innemen, maar
na jaren gebruik zijn ze het overzicht een beetje verloren. Welk medicijn
is nou waarvoor en wanneer kun je die eigenlijk het beste innemen? En
zijn ze eigenlijk nog wel allemaal nodig? U kunt dit natuurlijk navragen
bij de huisarts, maar die heeft daar niet altijd genoeg tijd voor. In zo’n
geval kan het nuttig zijn om een medicatiegesprek met uw apotheker
aan te vragen. Deze kan desgewenst bij u thuis langskomen om alles op
een rijtje te zetten en vragen te beantwoorden. Zo nodig overlegt de
apotheker met de huisarts. Hierna is het weer helemaal duidelijk en kunt
u met een gerust hart weer naar huis.

Fietsdomein is nu gevestigd
op de Koenestraat 24.
Ga eens even kijken hoe
mooi de zaak is ingericht.
In het voorjaar komt er een open huis bijeenkomst
bij de introduktie van de nieuwe collectie fietsen.

Overstraat 33

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

De Rijnkapel.
De Rijnkapel het kerkje van de Nederlandse Protestanten Bond wordt
af en toe nog gebruikt voor een kerkdienst. Daarnaast zijn er culturele
bijeenkomsten. De leiding van de Rijnkapel zoekt nu ook naar andere
bestemmingen. Doordeweeks en ’s zondags.
Er wordt nu gedacht aan de ontwikkeling van een kunstzinnig centrum.
Het gebouw is zeer geschikt voor het houden van workshops en kunstlessen. Ook als expositie ruimte buiten en binnen kan de Rijnkapel
een mooie bestemming krijgen. Plannen hiervoor zijn in de maak. De
permanente kunst expositie in de Snuffelstraat (=Overstraat) kan met
deze uitbreiding zich nog beter ontwikkelen.
Staatsbosbeheer.
In 1974 werd het landgoed “De Amerongse Berg” door Staatsbosbeheer
gekocht van de beleggingsmaatschappij Unitas. De boswachterij ligt op
het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug en bestaat uit twee delen:
het Amerongse Bos dat ruim 880 ha groot is en het Zuylesteinse Bos van
zo’n 250 ha. De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal uit de derde ijstijd
toen de door Rijn en Maas afgezette zand-en grindlagen door het landijs
werden opgestuwd. De Amerongse Berg is daar met 69,5 m het hoogste
punt van. Het Berghuis ligt aan de voet van de berg en is een heel mooi
opstappunt voor boswandelingen.
Duurzaam wonen in Amerongen.
Bij de bewoners van de Utrechtsestraatweg vindt een GRATIS
VRIJBLIJVEND ONDERZOEK plaats. Dat onderzoek wordt uitgevoerd
door ondernemers die met duurzaamheid bezig zijn. Dat zijn:
Anton NuytGroep
energiebesparing/groene stroom,
groene daken en windmolentjes.
Van de Bunt Isolatie BV
spouwmuur isolatie
Van Rheenen Bouwbedrijf dak- en vloer isolatie
Van Doorn Amerongen BV glas isolatie en muurverf isolatie
Heuvelrug Techniek
bodem- en zonnewarmte
Schimmel Assurantien BV Financieringen
Natuurlijk Groen
groenvoorziening in de openbare ruimte
en hemelwater aftap
Na het onderzoek in de Utrechtsestraatweg komen alle straten in
Amerongen aan de beurt. In de loop van deze maand komen de
resultaten van het onderzoek tevoorschijn. Deze pilot-studie naar
duurzaamheid wordt gepresenteerd aan de gemeente.
Voicemail.
Het gemengd koor “Voicemail” is weer gestart met haar repetities in
het gebouw van “Ons Genoegen”, Majoorsweg in Amerongen. Het
koor bestaat uit ca 50 enthousiaste zangers en zangeressen en repeteert
iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 uur. Nieuwe leden zijn welkom.
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

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

Puzzel. Oplossing vorige puzzel: Loodgieter winnaar H J v Doorn
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.

1e Lustrum Molen Maallust Amerongen.
Op de Nationale Monumentendag zaterdag 12 september a.s.
viert Maallust haar 1e lustrum. Inmiddels heeft Maallust 1,6 miljoen
omwentelingen gemaakt, zo ongeveer 123.000 kg meel gemalen en
hebben ca. 12.000 belangstellenden de molen bezocht. Deze aantallen
zijn voor een “vrijwillig” bemande molen niet onaanzienlijk, getallen
waarop de molenaars Arie Kooyman en Ben Brinkman best trots zijn.

Altijd laag geprijsd!
10 liter

73,95

latex
38,95

- Professionele kwaliteit
- Extra dekkend
- Boen- en schrobvast

Overstraat 52-56, 3958BV Amerongen
Inlichtingen en reacties:
Voor de oktober uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 25 september binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

