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“De Klepperman” Wie is dit?

De nieuwe klepperman van deze maand is Wim van Spanje.
Een geboren en getogen Ameronger. Hij is net 93 jaar geworden en is
vooral tabaksteler geweest. Maar Wim van Spanje is in de oorlogsjaren
ook Klepperman geweest. Er waren vaak noodslachtingen en dan ging
Wim als klepperman het dorp rond en kondigde hij aan dat je vlees kon
halen bij de slager Brandje van Dijk in de Overstraat. Dat is toch leuk om
nu weer Klepperman te zijn, sprak hij.

De Klepperman heeft 2 problemen:
• De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft naar aanleiding van een klacht
bepaald dat De Klepperman NIET MEER in de nee/nee brievenbussen
mag worden gedaan.
Dat vindt De Klepperman niks en roept de nee/nee mensen op aan
te geven met de uitgeknipte sticker JA KLEPPERMAN of ze wel de
klepperman willen blijven ontvangen. Als die sticker niet op de brievenbus
zit dan zullen we vanaf november hier geen Klepperman meer in doen.
• De financiële bijdrage voor de kosten van De Klepperman.
Indien u ervoor kiest de jaarbijdrage van € 5,00 NIET over te maken dan
vragen wij u de sticker NEE KLEPPERMAN op de brievenbus te plakken.
Dan ontvangt ook u in november De Klepperman niet meer.
In de ja/nee of nee/ja brievenbussen mogen van de gemeente wel
ongevraagd de kleppermannen maandelijks worden bezorgd.

JA

Knip uit
en plak
op uw
brievenbus

Nee

DORPSAGENDA maand oktober

DORPSAGENDA Gedurende zomer 2015
• Kasteel Amerongen 1 april t/m eind oktober dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17 DORPSAGENDA Gedurende zomer 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.
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11-15 uur. Oogstfeest op Dorpsakker De Parel.
11.00 - 14.00 uur. Kunst en koffie in de Rijnkapel met foto’s van
Bram Mabelis en aquarellen van Rijkje Mabelis- Jonker.
Toegang vrij.
Ons Genoegen oud papier ophalen.
Rijnkapel viering 10.30 uur.
14.00 uur Utrechts Landschap publiekswandeling
vanaf de Veenseweg.
Rijnkapel lezing Stolpersteine 20.00 uur.
Open maaltijd 17.30 uur in De Ark
lezing in de Rijnkapel over Stolpersteine
door ds Nini Vonk- Wartena. zie www.rijnkapelamerongen.nl
Aanvang 20.00 uur.
19.00 uur. Dieper + (12-14 jr) ZDH Bethanië
20.00 uur. Klaverjassen en jokeren bij Pv de Postduif.
Inleg € 3,50 Zaal open 19.00 uur.
11.00 - 14.00 uur. Kunst en koffie in de Rijnkapel (zie 3 okt.)
10.30 - 11.30 uur. Plantenbeurs Dorp en Natuur in de Binder.
Rijnkapel 10.30 uur eigen invulling dienst.
14.30 uur. PCOB bijeenkomst in de Ark met wereldwonderen.
19.00 uur. Tienerclub Dieper ZDH Bethanië
11.00 - 14.00 uur. Kunst en koffie in de Rijnkapel (zie 3 okt.)
20.00 uur. De feestelijke ingebruikname van het
gerestaureerde Bätz orgel in Kasteel Amerongen.
15.00 uur. Lezing in de Rijnkapel door Rinus van Warven:
‘de religie van de open hand’ zie www.rijnkapelamerongen.nl
9.30 - 12.30 uur. ZDH Bethanië Vakantie Bijbel Week
Scouting Orientatie tocht 9-17 uur in de Kameel
11.00 - 14.00 uur. Kunst en koffie in de Rijnkapel (zie 3 okt.)
10.30 uur. Rijnkapel viering o.l.v. Irene Horst.
18.30 uur. Zendingshuis kerkdienst.
Koffiemorgen PCOB 10-12 uur in de Ark
19.45 uur. Passage vrouwenvereniging.
Tussen Petersburg en Moskow.
13.30 - 15.30 uur. ZDH Actief programma Kidsclub
Voor kinderen uit groep 3 t/m 7 is er een leuke gratis activiteit.
19.30 - 21.45 uur. ZDH Bethanië
START Cursus Bijbelse dilemma’s.
19.00 uur Tienerclub Dieper ZDH Bethanië
20.00 uur. Klaverjassen en jokeren bij Pv de Postduif.
Inleg € 3,50 Zaal open 19.00 uur.
07.00 - 13.00 uur. Start Maarten Luther Wandeltocht vanaf
‘Het Berghuis’. Zes wandelroutes door het Nationaal Park.
10.00 - 13.00 uur. Boekenmarkt ‘Ons Genoegen’
20.00 uur. Toneeluitvoering van Chapeau in Allemanswaard.
10.30 uur. Rijnkapel viering.

Persoonlijk.
Dat we nog een echte Klepperman in ons midden hebben in Wim van
Spanje is toch wel heel uniek. Wie hem kent moet maar eens vragen hoe
hij dat vroeger deed. Hij woont op de Majoorsweg.

Amerongen inspireert.
Betalen voor de Klepperman. We zitten nu op 575 Amerongers die hun
jaarbijdrage voor de kosten van de Klepperman hebben betaald. Dat is
zo’n kwart van de bevolking. Dus ¾ van de Amerongers blijven achter.
Betaal uw bijdrage van € 5,00 op rekening NL18 RABO 0325 0596 32 t.n.v.
de Stichting Amerongen Inspireert of plak de NEE-sticker op de brievenbus.
De doelstelling van de stichting is om het toerisme naar Amerongen te
bevorderen. Tegelijkertijd wil de stichting Amerongen Inspireert
DE KWALITEIT VAN DE AMERONGSE SAMENLEVING BEVORDEREN.
Dit alles kunnen we alleen maar doen vanuit de samenwerking van alle
Amerongers. Neem daarom uw verantwoordelijkheid en betaal uw
bijdrage. Maar wel dank van alle Amerongers die u hierin voorgingen.

Sociale Cohesie in Amerongen bevorderen!
Op de nieuwe website: www.wegwijsinamerongen.nl staan alle
verenigingen en stichtingen vermeld. De komende maanden zal deze
website nog verder op juistheid worden gefinaliseerd. Wat opvalt is het
grote aantal van organisaties die Amerongen vorm geven. Ook zijn er
heel veel vrijwilligers bij betrokken. Om nu de KWALITEIT VAN DE
AMERONGSE SAMENLEVING te bevorderen zou door middel van
SAMENWERKING de sociale cohesie sterk worden bevorderd. Iemand
heeft ooit gezegd: Amerongen is een eilandenrijk van verenigingen en
stichtingen. Elk eiland is uitsluitend met zichzelf bezig. Dat is niet erg
bevorderlijk voor het opzetten van mooie evenementen, waar samenwerking noodzakelijk is. Laten we het daar eens met elkaar over hebben.

Eethuis Durak.
Het Turks eethuis DURAK is nog niet geopend. Zodra dat het geval is
gaat de klepperman dat zeker melden.

Gedicht.
Incassoproblemen.
‘k Heb veel debiteuren
Het rijst uit de pan
‘k moet snel zien te beuren
Want ik krijg er wat van.
(’t lijkt de bijdrage voor de klepperman wel)

Ansichtkaarten van Amerongen.
Deze ansichtkaart toont de Utrechtsestraatweg. Deze heette vroeger de
Leersumsche straatweg.
Het is een inkijk vanaf Breeschoten. Rechts zie nog de bakker staan. Waar
later Bakkerij van Altena kwam. Het was een statige straat, de hoofdweg
van Utrecht naar Arnhem. Een straatweg met mooie beukenbomen
en een zandwandelpad. De bomen stonden strak langs de huizen.
Echt een straat met alure. Let ook eens op de mooie oude Amerongse
klederdrachten van jong en oud. Duidelijk zichtbaar is ook de geut
(de goot) voor de afvoer van water. De rondingen van de weg en het
wandelpad zijn duidelijk te zien.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob, heb jij ook gezien dat alle zandhopen voor
Allemanswaard weg zijn?” “Jazeker Jetje, en ik heb daar
direct een goed maaltje kunnen opdoen.” “Maar Jacob,
waarom heb je me dat niet gezegd, ik ben toch je vrouw.
Jacob, dat vind ik helemaal niet netjes van je. Nou kunnen we eens een
keer legger wormpjes en pieren eten….en dan ga jij aleen. Je lijkt soms
wel op die egoïstische mensen mannen.” “Oh, Jetje, ik heb spijt. Ik ga
het goed maken. Overal ga ik zoeken voor een lekker maaltje voor je.”
“Nou Jacob, ik ben benieuwd.”

Dorpsgericht werken.
Alle 15 projecten werden weer besproken. En allemaal hebben vlotte
voortgang. In de volgende klepperman kunt u weer over die Amerongse
Dorpsprojecten lezen.

Amerongen in Beraad.
Er zijn 3 beraadslagingen geweest.
• Het Loempia-Beraad. Hieruit is voortgekomen een nauwe
samenwerking met het Regionaal Toeristen Bureau om de Amerongse
evenementen en aktiviteiten goed door dit RBT te laten communiceren
• Het BBC-Beraad. Dit heeft opgeleverd dat bewegen moet en dat
we met een werkgroep de NATIONALE BEWEEG DAG in- en om
Amerongen in 2016 gaan voorbereiden.
• Het A-Z-Beraad. Dit beraad onder de Amerongse ondernemers heeft
nog geen aktiviteit opgeleverd.

Dorpsnetwerk.
Inmiddels is de website: www.wegwijsinamerongen.nl operationeel.
Ga eens op bezoek en kijk of uw vereniging of ondernemer goed op het
zoekprogramma staat. Als u bemerkingen hebt kunt u een mail sturen
naar info@inamerongen.nl

Het ware leven! Een verrassing!
Er was eens een tweeling die net ontvangen waren en in het verborgene
van de baarmoeder groeiden. Ze ontwikkelden zich en werden zich
bewust van elkaar en hun omgeving. Ze lachten en zeiden: Wat is het
geweldig dat wij leven! Samen gingen ze op onderzoek uit in de wereld
waarin ze leefden. Toen ze hun navelstreng ontdekten, waren ze blij. Kijk
eens hoe groot de liefde van onze moeder is, zij deelt haar leven met
ons!
De weken werden maanden. De jongens merkten dat ze er erg
veranderden. Wat betekent dat? Vroeg de een. Als dat zo doorgaat,
moet het wel betekenen dat er straks een eind komt aan ons verblijf in
deze wereld, zie de ander. Maar ik wil hier helemaal niet weg, zei de
eerste, ik wil hier altijd blijven. We hebben niks te kiezen, zei de ander,
maar misschien is er wel leven na de geboorte. Hoe kan daar leven zijn?
Antwoordde de eerste. Dan moeten we de navelstreng loslaten en hoe is
er leven mogelijk zonder navelstreng van onze moeder?
En nog iets: we hebben wel bewijs dat hier anderen geweest zijn, maar
geen van hen is ooit teruggekomen om te vertellen dat er leven na de
geboorte is.
Dit moet het einde zijn. Zo werd de eerste wanhopig en radeloos.
Als deze wereld eindigt in geboorte, wat is dan de zin van het leven in de
baarmoeder? Het is zinloos. Misschien is er wel helemaal geen moeder.
Maar er moet wel een moeder zijn, zei de een. Hoe zijn we hier anders
terecht gekomen? Hoe blijven we anders in leven?
Heb jij onze moeder dan weleens gezien? Vroeg de ander, misschien
bestaat ze alleen maar in onze verbeelding. Misschien hebben we haar
bedacht, omdat de gedachte ons een prettig gevoel geeft. Zo kwam
het dat die laatste dagen in de baarmoeder vervuld waren van angst
en hoop. Eindelijk kwam de dag van de geboorte. Toen de jongetjes
met moeite hun wereld verlaten hadden, deden ze hun ogen open. En
ze huilden van pure vreugde. Want wat ze zagen overtrof hun stoutste
verwachtingen!

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-11-2015

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

geldig tot 01-11-2015

geldig tot 01-11-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon

Nu online kopen bij uw eigen Expertwinkel
Expert Leersum handelt uw online bestelling af.
U kiest dan voor afhalen of bezorgen.
U ziet ook direct of uw aankoop voorradig is.

Kijk op www.expert.nl
Expert Leersum

Waardebon

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

Gedicht.
De dorpspomp.
De dorpspomp staat bij de kerk,
Die hoorde vroeger bij het werk.
Men deed daar ’s maandags ook de was,
En kwamen er spelen met de klas.
Graaf Bentinck heeft hem ons gegeven,
Hij staat er nu dus voor het leven.
Door het museum wordt hij onderhouden,
We moeten dat zo jaren houden.
Het is voor ons een monument
Zodat het hele land het Pompje kent.
(gedicht van Piet Pakvis).

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.

Maarten Luther Wandeltocht.
Op zaterdag 31 oktober wordt de jaarlijkse Maarten Luther Wandeltocht
voor de 15e keer gehouden. De afstanden zijn 5 – 10 -15 -20 -30 en 60
kilometer. Alle routes lopen door het mooie Nationale Park in prachtige
herfsttooi! Onderweg zijn de kerken op de route open en schenken
koffie en thee. De start is vanaf 7.00 uur vanaf Restaurant ‘Het Berghuis’.
Men kan starten tot 13.00 uur afhankelijk van de gekozen afstand.
Er wacht een mooie medaille voor de deelnemers.
Kijk ook op www.maartenlutherwandeltocht.nl

Uitvoering Historisch toneelgroep Chapeau.
Allemanswaard 31 oktober. Het stuk ECHTE MENSEN WENSEN.
Met live muziek van 20.00 uur. Doormuziekgroep Gaudialis.
Kom kijken en luisteren.
Het toneelstuk gaat over een vrouw die de eerste verschijnselen van
dementie vertoont. Haar dochter maakt zich daar grote zorgen over en
zij heeft maar een wens: Het leven draaglijk houden voor haar moeder en
haarzelf

Steun het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
met de aankoop van de Nationaal Park Pas!
Omdat een Nationaal Park een uniek natuurgebied is met kwetsbare
natuur staat natuurgerichte recreatie in ieder park hoog in het vaandel.
Sinds dit voorjaar is ons Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een
samenwerking aangegaan met ruim 30 recreatie-ondernemers om dit
met een aantrekkelijk groen aanbod te ondersteunen.
Het opgezette programma heet Natuurlijk!Doen en hierin is aandacht
voor extra natuurbeleving, streekproducten en groen vervoer.
Het Nationaal Park heeft hieraan de Nationaal Park Pas - Utrechtse
Heuvelrug verbonden. Je kunt hem voor € 25,- kopen en twee
personen krijgen dan een jaar lang 10% prijsvoordeel bij de betreffende
ondernemers. Met de aankoop van de pas en het bezoeken van de
natuurgerichte ondernemers, steun je op vele manieren het Nationaal
Park, dat zijn subsidie een paar jaar geleden is kwijtgeraakt.
De pas verhoogt ook je eigen plezier als je van puur, lokaal en groen
houdt. En met de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden. De pas
is te koop via de website www.nationaalparkpas.nl waar ook het aanbod
van de groene gastheren is te vinden.

Taal- en fietsvrijwilligers gevraagd!
Elke donderdag en vrijdag geeft het Zendings-Diaconessenhuis
taallessen aan migranten, die het Nederlands willen leren. Deze groep
wordt steeds groter. Er zijn nieuwe vrijwilligers nodig die het leuk vinden
om les te geven.
Een taaldocent begeleidt een klein groepje cursisten. Voor wie liever in
een één op één situatie werkt, ook dat is mogelijk. Taalmaatjes helpen de
asielzoeker thuis om de taal te leren. In beide gevallen gaat het om twee
uur per week. Ook zoeken we mensen die migranten willen leren fietsen.
Velen zijn dat in hun thuisland niet gewend. Voor wie het leuk vindt om in
de buitenlucht bezig te zijn, een asielzoeker is er enorm mee geholpen!
Hebt u/jij een paar uur per week over en vindt u het leuk om migranten
te helpen om zich thuis te voelen in Nederland? Neem dan contact op
met Corry Eilander, tel. 0343-723 780 of via mail c.eilander@zdh.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

Puzzel. Oplossing vorige puzzel: geen inzendingen ontvangen
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.

Cursus: “Geloof je dát nog?”
Acht Bijbelse dilemma’s nader besproken.
Op donderdag 29 oktober start ds. Charles Groot weer een cursus getiteld
‘Geloof je dát nog?’ In deze cursus bespreekt hij acht bijbelse dilemma’s.
Geloven in God is in deze tijd niet probleemloos. We worden geconfronteerd
met allerlei vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met Gods beloften, gaan ze
echt in vervulling? Wat moeten we aan met al de wreedheden in het Oude
Testament? God is toch liefde? Hoe lang mag de duivel nog z’n gang gaan
op aarde? God heeft toch alle macht? Deze en andere dilemma’s komen
aan bod.
Waar & wanneer?
De cursus bestaat uit 8 avonden en vindt tweewekelijks plaats op
donderdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur in de Grote Zaal van het
Zendings-Diaconessenhuis. Deze cursus is bedoeld voor ieder die
verlangt naar meer kennis van Gods Woord en tot opbouw van het
persoonlijk geloofsleven. De kosten zijn € 7,50 per avond. Koffie, thee en
cursusmateriaal zijn inbegrepen.
Aanmelden?
Meer informatie vindt u op de website www.zdh.nl
U kunt zich aanmelden via secretariaat@zdh.nl
Voor wie niet beschikt over internet, de receptie is te bereiken op
tel.nr. 0343 723 780. Vraag naar het secretariaat.

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

Inlichtingen en reacties:
Voor de november uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 29 oktober binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

