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“De Klepperman” Wie is dit?

De nieuwe Klepperman van deze maand is Rijk van den Brink.
Geboren en getogen in Overberg. Hij heeft een mooie rijwielzaak in
Overberg en is daarmee de enige winkel in Overberg. Daarom heeft hij
er recht op om voor Amerongen en Overberg de Klepperman te mogen
zijn. Naast rijwielhandel verleend Rijk ook veel diensten, zoals voor de
dierenartsen (medicijnen); gasflessenverkoop; de gemeente (folders en
gemeentegids) en fietsverhuur.

Eethuis Durak.
Dit eethuis is thans dagelijks geopend van 14.00 uur tot 22.00 uur. Er is
een mooie kaart van het Turkse eten. Ga er eens eten. De eigenaar kiest
voor kwaliteit en zal u heel vriendelijk begroeten. En ze zijn niet duur.
Op de plaats van ’t Hoekie nu Eethuis Durak.
De Klepperman heeft 2 problemen:
Dat zijn de 350 nee/nee brievenbussen waar volgens de gemeente geen
klepperman meer in mag. Daarom vragen we voor de tweede keer om
de sticker Ja op de bus te plakken als u de klepperman wel wilt
ontvangen.
Dan ten tweede de financiële jaarbijdrage van € 5,00 die op dit moment
door 30% van de 2400 adressen is betaald. Wij geven u aan om alsnog
€ 5,00 te storten op IBAN: NL18 RABO 0325 0596 32
van Amerongen Inspireert die de uitgever is.

JA

Knip uit
en plak
op uw
brievenbus

Nee

DORPSAGENDA maand november

DORPSAGENDA Gedurende najaar en winter.
• Openstelling Kasteel Amerongen 1 nov. t/m 31 maart donderdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen van 12.00 - 16.00 uur.
Gesloten op 21, 24, 25, 28 en 31 dec. en 1 jan.
• ‘t Berghuis bij de Amerongse Berg: 1 nov. 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 kijk voor de mooie routes
op: www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum 15 nov.-19 feb. gesloten.
Info en rondleiding 456500
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg. Geopend:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Zie ook: www.amerongeninspireert en www.wegwijsinamerongen.nl
DORPSAGENDA maand november
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14.00 uur. Veenseweg. Utrechts Landschap publiekswandeling.
20.00 uur. Concert Andrieskerk ArtEz/HKU Saxofoonorkest
14.30 uur. PCOB bijeenkomst in de Ark.
Lezing over Vincent van Gogh
13.30 - 16.00 uur. Winterworkshop
Belevend Schilderen op Dorpsakker de Parel.
Opgeven www.dorpsakkerdeparel@zdh.nl
20.15 uur. Allemanswaard. Hugo Borst met Voetbal, Vaders en
Zonen en Ma.
17.30 uur. Open maaltijd in de Ark.
20.00 uur. Rijnkapel: Bach en het gesprek door Gertjaap Kardol.
Cantate BWV 109 ,toegang vrij
11.00 - 14.00 uur. Rijnkapel: Kunst en Koffie met foto’s en
aquarellen van Bram en Rijkje Mabelis
10.30 uur. Rijnkapel: lezing ‘Op de wieken van de Garoeda’
door Jan Willem van Ee
toegang vrij. Zie www.rijnkapelamerongen.nl
15.00 tot 19.00 uur Wintermarkt Elim
20.00 uur. Rijnkapel: Bach en het gesprek door Gertjaap Kardol.
Cantate BWV 21
20.15 uur. Allemanswaard. Margriet Eshuijs en Maarten Peters.
Vuur verwarmend Uitdagend Bezielend Dubbelconcert.
14.30-16.30 uur. Zendingshuis kinderprogramma.
10 - 17 uur. Herfstmarkt Utrechts Landschap Veenseweg
10.00 uur. Koffiemorgen PCOB in de Ark.
19.45 uur. Gezellige avond Passage vrouwenvereniging.
20.00 uur. Rijnkapel: Bach en het gesprek door Gertjaap Kardol.
Cantate BWV 140
20.00 uur. De Ark: Najaarsconcert
Chr. gemengd koor Corus Deo
Kasteel Concert. Musica Temprama 14.30 uur
14.00 uur. Veenseweg. Utrechts Landschap publiekswandeling.

De website www.wegwijsinamerongen.nl
De nieuwe website voor wegwijs in Amerongen is operationeel. Het is
in eerste instantie een ZOEKPROGRAMMA. Er zijn 270 verenigingen,
instellingen en groepen in Amerongen die zijn op te zoeken op de
website. Kijk er eens naar of u er ook op staat of uw vereniginging.
Binnenkort wordt de website met andere diensten uitgebreid.
Sinterklaas!
Hij komt, hij komt, die goede, goede Sint!
Op zaterdag 14 november is het weer zover. Sinterklaas komt met zijn
gevolg ook weer naar het mooie Amerongen. En deze keer naar het
mooie plein bij Allemanswaard! Via onze trots de molen “Maallust”, waar
de Sint iets over half twee Amerongen binnenkomt, lopen ze omhoog
richting Allemanswaard. Vanaf kwart voor twee wordt het publiek
opgewarmd voor de komst van de stoet die rond twee uur arriveert.
Na de ontvangst op het plein is er in de zaal van Allemanswaard weer
een geweldig feest voor alle kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Wilt u
de kinderen wel een telefoonnummer meegeven? Om 16.15 uur is het
afgelopen en kunt u de kinderen weer ophalen.

Persoonlijk.
Frits Gortemöller spant zich erg in voor de Amerongers. En hun welzijn.
Als gepensioneerd ambulance chauffeur heeft hij in Amerongen het AEDsysteem opgezet. Bij plotselinge hartstilstand en het bellen via 112 kan
hij met zijn team mogelijk een dode voorkomen via tijdige reanimatie.
Frits bedankt voor je inzet!!
Het AED waarschuwingssysteem in Amerongen.
Zo werkt het alarmnummer 112.
Als u 112 belt krijgt u een medewerker van de meldkamer aan de
telefoon. Deze centralist beoordeelt welke hulpdienst(en) u nodig hebt.
Bij voorbeeld politie, brandweer of ambulance. Of als de situatie daarom
vraagt een noodhulpeenheid. Vervolgens wordt u doorgeschakeld
naar de juiste hulpdienst, die zo snel mogelijk (meestal binnen enkele
minuten) ter plaatse komt.
Wanneer contact opnemen met 112?
In geval van spoed. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of
wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een
inbraak of diefstal. Door 112 te bellen kan iemands leven worden gered,
kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf
worden opgelost doordat de dader(s) kan worden betrapt.
Voordat hartveilig Amerongen was gestart zijn er op de scholen en bij
diverse mensen kaartjes met het telefoonnummer van Frits Gortemöller
uitgedeeld. Dat nummer kon je na 112 bellen bij een reanimatie. Nu
het reanimatie/AED systeem in ons dorp werkt, is dit nummer vervallen.
Hartveilig Amerongen komt dus alleen in aktie na melding (mogelijke)
reanimatie bij 112. Wacht nooit te lang maar BEL 112.

Gedicht.
Geloven.
’t Is moeilijk te geloven,
En dat is geen wonder.
Want boven is boven
En onder is onder.
Maar straks komt het wonder
Voor hen die geloven:
’t Bovenste onder
En ’t onderste boven!

Dorpsgericht werken.
De projecten van dorpsgericht werken worden maandelijks op voortgang
besproken. In het december nummer van de Klepperman zullen we ze
weer volledig doorgeven.
Koenestraat.
Door de bewonersgroep worden de eerste maatregelen voor de
verkeersverbetering aan de gemeente aangeboden. In december zullen
we de opgepakte projecten weergeven.
Heemkundige Stichting.
Wist U dat Amerongen een Heemkundige Stichting heeft met een
archief en dat daar veel wetenswaardigheden met betrekking tot
Amerongen, tabak enz. te vinden zijn.
We zijn geopend de laatste vrijdag van elke maand van 18.30 tot 20.00
uur en zijn gevestigd in een ruimte bij de Bibliotheek in Allemanswaard.
Komt U ons eens bezoeken ?? U zult versteld staan wat daar allemaal ligt.
Voor informatie: Jan Hoogendoorn tel 06-23149114
Kerstmarkt bij kaarslicht.
Op vrijdag 18 december is op de Hof weer de kerstmarkt bij kaarslicht.
Van 16.00 tot 21.00 uur. Voor kraamhuur mail info@promoheuvelrug.nl
G`interieur.
De winkel bij de molen is gesloten, maar het bedrijf werkt door vanuit
huis. Zie website.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob heb jij ook gezien dat de bomen vol met eikels
en kastanjes zitten?”
“Ja, Jetje het is dit jaar geweldig. Vroeger gingen de
kinderen eikels rapen en verkochten die voor varkensvoer.
Maar Jetje, dat zie ik nu nergens meer. Kennelijk heeft de jeugd geen
eikel-geld meer nodig.”
“Maar Jacob, zijn het dan allemaal zelf zulke “eikels”geworden dat ze
geen zin meer hebben om eikels te rapen?”
“Jetje, de tijden veranderen. Wat vroeger heel gewoon was, is nu niet
meer de gewoonte.” “En Jacob, eten onze bewoners in de bovenpolder
ook deze “bosvruchten” zoals eikels en kastanjes?”
“Jetje, ik ga dat voor je uitzoeken. Maar zelf lust ik ze niet en ik weet jij
ook niet. Ook wij “leven” in weelde. Als je maar honger zou hebben, nou
dan eet je alles.”

Historie van Amerongen.
De Natewisch was reeds in 1270 bekend. Het behoorde vele eeuwen aan
het Utrechtse geslacht Taets. Van dit kasteel is niet veel overgebleven.
Alleen de toren met de slotgracht herinnert aan de vervlogen tijden
van zijn grootheid. U vindt Natewisch langs de Lekdijk richting Wijk bij
Duurstede.

Ansichtkaarten van Amerongen.
De Waterloo-Kolom op de Amerongse Berg. Een herdenkingsmonument
geplaatst door de grafelijke familie als nagedachtenis van de slag bij
Waterloo die door Napoleon verloren werd. De kolom is jarenlang in
het bos verborgen geweest. Op een moment heeft de Amerongse
Brandweer de kolom weer gevonden en is in ere hersteld. Op weg naar
Het Berghuis zie je de kolom staan.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-12-2015

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

geldig tot 01-12-2015

geldig tot 01-12-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon

5% korting op alle Inventum
warmtebronnen,
zoals electrische dekens
en kussens
Expert Leersum

Waardebon

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

Reactie op de ansichtkaart van Pension Erica.
In 1962 ben ik met mijn ouders op Erica komen wonen. Links en rechts
van de Boslaan naar Erica was alleen maar aardappelland. Toen was het
pension met merendeels Indische mensen die in die tijd uit voormalig
Indie naar Nederland kwamen. Wij hadden een gezamenlijke keuken
en als het kooktijd was rook het heerlijk naar Indisch eten. Het pension
was eigendom van Mevrouw Wies Vervloed. Ik woon inmiddels 53 jaar
in Amerongen en heb Erica zien veranderen van toch een mooi gebouw
in het wooncomplex zoals het nu is. Op de voorkant van de kaart is nog
te zien waar onze kamers waren. De twee grote bomen die er stonden
waren walnotenbomen en een lust voor de Amerongse jeugd van toen.
Rechts op de kaart is de grote ingang te zien, voor de leveranciers zoals
toendertijd groenteboer Knoppers.
Namens Mevrouw A.J.v.d.Oever.
Maarten Luther Wandeltocht.
Op zaterdag 31 oktober is de jaarlijkse Maarten Luther Wandeltocht voor
de 15e keer gehouden. De routes in prachtige herfsttooi zijn gelopen
door 825 lopers.

Overstraat 33

Plastic doppen sparen voor onze geleidehonden.
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes
of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu
en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen,
sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de
gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden.
Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Zepen en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden bij de
inzamelpunten. Tevens wordt dringend verzocht om de doppen in
één zak aan te leveren en niet in kleine losse zakjes. Dit bespaart het
inzamelpunt en onze chauffeurs heel veel tijd. In sommige dopjes zitten
kartonnen- of metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden.
Voor meer info: OBS wereldkidz
Winterworkshops ‘Be-levend schilderen’.
Dorpsakker De Parel in Amerongen organiseert opnieuw drie schilderworkshops. Dit keer met de titel ‘Be-levend schilderen’. Deze winterworkshops worden begeleid door kunstenares Anneke Scholten uit
Veenendaal. De eerste workshop is op dinsdag 10 november van
13.30-16.00 uur en heeft als thema ‘Be-leef de herfst’.
Op dinsdag 8 december staat het thema ‘Be-leef het wonder van kerst’
centraal. Dinsdag 12 januari is het onderwerp ‘Be-leef het nieuwe jaar’.
Beginner of gevorderd, iedereen kan meedoen: lekker schilderen,
genieten van de natuur en inspiratie opdoen.
De kosten bedragen € 4,-, inclusief consumpties en materiaal.
De start is bij Zendings-Diaconessenhuis Bethanië,
Jan van Zutphenweg 4. Opgeven via mail: dorpsakkerdeparel@zdh.nl.

Puzzel. Oplossing vorige puzzel: ... is een weg. Winnaar: Mevr. N. v. Dijk.
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.
Het zijn zes zinnen, waarin een dier is verborgen. Die zijn te vinden door
woorden soms met elkaar te verbinden, waarna er een dier te vinden is.
1. Een runderlapje kan men het beste op ouderwetse wijze braden.
2. Oliebollen eten we zelden in de zomer.
3. Angela rende op haar oma af toen die op bezoek kwam.
4. De ijstijd is al eeuwen geleden.
5. Na het wassen was mijn trui lelijk verkleurd en gekrompen.
6. Men wil de stijding van het water rationeel aanpakken.

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

18 november gezellige wintermarkt in Zorgcentrum Elim
Zorgcentrum Elim organiseert een gezellige wintermarkt voor het
goede doel. Er zijn allerlei leuke winterse producten te koop zoals
cadeauartikelen, handgemaakte kerstkaarten, boeken, agenda’s, fruit,
sieraden en tassen. Met het oog op Sinterklaas en de Kerstdagen zijn
er ook leuke cadeautjes en mooie woonaccessoires in diverse stijlen te
koop.
Bezoekers zijn op woensdag 18 november vanaf 15.00 uur welkom in
zorgcentrum Elim aan de Koenestraat 128 in Amerongen. De tijden zijn
dit jaar verruimd, zodat belangstellenden ook na werktijd langs kunnen
komen op de wintermarkt.
Voor elk wat wils
Voor de bezoekers zijn er verschillende kraampjes opgesteld: het
winkeltje van het zendingshuis met het Rwanda naaiproject en de
Stichting Vrienden van Elim. Daarnaast kunnen ze ook Israël-producten
kopen. De zendingscommissie heeft een verloting georganiseerd. De
snuffelhoek van Elim verzorgt onder andere een leuke enveloppenloterij.
Uiteraard wordt er goed voor inwendige mens gezorgd. Mensen kunnen
de wel bekende Elimwafels proeven. Er is veel lekkers in de vorm van
oliebollen, pizzastukjes, patat, kroket en natuurlijk warme chocolademelk,
koffie, thee en fris.
Goed doel
De opbrengst komt ten goede aan de bewoners van Elim voor het
zomerfeest 2016. Het Nationaal Ouderenfonds verdubbelt dit bedrag.
Daarom nodigt zorgcentrum Elim iedereen uit om te genieten van de
wintermarkt en de ouderen een warm hart toe te dragen.

Spannende familiespeurtocht op Kasteel Amerongen.
Vanaf 17 oktober is de gloednieuwe familiespeurtocht (voor gezinnen
met kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar) in de tuin van Kasteel
Amerongen beschikbaar. Wandel de speurtocht samen met uw kinderen
en kraak de code. Bij het poortgebouw kunt u voor
€3,50 deze familiespeurtocht kopen. U krijgt dan een opdrachtenblad,
1 toegangskaartje voor een kind, een (papieren) poezenmuts en een
beloning na afloop. Ouders betalen €3,- entree voor de tuin. Na de
wandeling kunt u iets eten en drinken in het kasteelcafé.
Kasteel Amerongen bestaat al 700 jaar en was vroeger een echt kasteel
met torens en een ophaalbrug. Verschillende families hebben op Kasteel
Amerongen gewoond. Zelfs een Duitse keizer (Wilhelm II) heeft hier
anderhalf jaar gewoond. Hij was te gast bij de familie van AldenburgBentinck. Een van de laatste bewoners, Elisabeth van Aldenburg-Bentinck
hield heel erg van dieren. Zij had honden, katten en paarden. Zij zorgde
ook voor katten en honden die waren verwaarloosd. Toen dat bekend
werd brachten allerlei mensen hun zieke dieren naar het kasteel. Het
werden er zoveel dat Elisabeth een dierenasiel heeft opgericht. In de tuin
vind je verschillende honden- en kattengraven en zelfs een paardengraf.
Er staan allemaal verschillende gebouwen op het terrein, namelijk een
poortgebouw (dat nu een winkel is), een oranjerie (waar je nu kunt
trouwen), paardenstallen (dat nu een café is). Maar ook een kinderhuisje.
Dit kinderhuisje is de start van de familiespeurtocht
Meer info: www.kasteelamerongen.nl
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Inlichtingen en reacties:
Voor de december uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 26 november binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

