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“De Klepperman” Wie is dit?

De Klepperman van deze maand is Marc Boers van Expert-Leersum.
Voorheen was de naam Dominent en zat op het bedrijventerrein in
Amerongen. Later zijn ze verhuisd en werd de naam Expert. Dus er ligt
wel een mooie verbinding van Marc Boers met Amerongen.
Expert-Leersum heeft veel klanten uit Amerongen. Met plezier is Marc
Boers dus deze keer De Klepperman. Expert gaat zich heel erg inzetten
voor duurzaamheid. Zie verder het vehaal over de JEKKO.
VERHALEN AAN TAFEL op 5 december.
Op zaterdag 5 december zullen 8 Amerongers aan tafel zitten in ‘de
Tram’. Daar worden van 10 tot 11 uur filmopnamen gemaakt met als
thema “Wij Amerongers”. Deze film wordt vertoond op 4 januari 2016 in
Allemanswaard tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Kom meekijken.
Kerstmarkt bij Kaarslicht.
Op vrijdag 18 december wordt op de Hof de Kerstmarkt bij Kaarslicht
gehouden. Er zijn veel standhouders in Oud Hollandse sfeer.
Er is een fantastische troubadour die kerstliederen zingt. En er zijn andere
optredens. Kom eens even kijken. (en kopen).
OPROEP voor kandidaten.
Wilt u geschikte kandidaten voor ‘Ondernemer van 2015’ en voor de
‘Triomfprijs 2015’ mailen naar rjvee@ziggo.nl
De uitslag is op de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2016.
Nieuwjaarsreceptie.
Alle Amerongers worden uitgenodigd om 20.00 uur in Allemanswaard.
Hier wordt de film “Wij Amerongers “ getoond.
Er wordt informatie gegeven over de plannen voor 2016, en over
‘wegwijs in Amerongen’. Ook zullen de volgende 2 prijzen worden
uitgereikt; ‘Ondernemer van Amerongen’ en ‘Triomfprijs 2015’.
Ga er beslist naartoe.
Mooie samenwerking in amerongen.
Samenwerking tussen Dorpsnetwerk www.wegwijsinamerongen.nl en
Dorpsgericht werken(DWA) en www.amerongeninspireert.nl
Er zal een mooie samenwerking worden opgezet tussen de
bovengenoemde vrijwilligers clubs.

DORPSAGENDA maand december

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 december
2 dec. 14.00 uur. Veenseweg. Utrechts Landschap publiekswandeling.
8 dec. 14.30 uur. PCOB kerstviering in de Ark.
10 dec. 17.30 uur. Open maaltijd in de Ark.
11 dec. 20.00 uur. Kaarten bij Pv de Postduif. Zaal open 19.00 uur.
12 dec. 11.00- 14.00 uur. Kunst en Koffie in de Rijnkapel met acryl
			
schilderijen van Rietje Francken. Toegang vrij.
12 dec. 10.30 uur. Zendingshuis Film over kerst.
15 dec. 20.00 uur. Andrieskerk: Kerstconcert van het Andrieskerkkoor.
			
Toegang vrij.
16 dec. 13.30 uur. Zendingshuis Kinderprogramma.
16 dec. 19.45 uur. Kerstviering Passage vrouwen in de Ark.
18 dec. 16-21 uur. Kerstmarkt bij kaarslicht op de Hof.
18 dec. 20.00 uur. Concert Andrieskerk Utr. Byzantijs Koor
18 - 19
Jaarlijkse tentoonstelling Pv de postduif. Zaal open op vrijdag
			
vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 13.00 uur.
27 dec. 10.30 uur. Rijnkapel: lezing ‘geweldloze communicatie’ door
			
Harm Knoop. Zie www.rijnkapelamerongen.nl
29 dec. 20.00 uur. Oudejaarskaarten bij Pv de Postduif.
			
Zaal open 19.00 uur.
4 jan. 20.00 uur. Nieuwjaars receptie voor alle Amerongers
			
in de Allemanswaard.
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.
Bezorging Klepperman.
Vanaf de december uitgave wordt op last van de gemeente GEEN
klepperman meer in de NEE/NEE brievenbussen gedaan. Behalve als zij
met een sticker hebben aangegeven JA .
Een Amerongse bewoner met nee/nee op de brievenbus had een klacht
ingediend bij de gemeente.
De marskramer in witte winterklanken.
Een witte reiziger trekt voorbij,
onderweg naar wie. Heerlijke mistige
wintermuziek sluipt als een nevel
over de pleinen. Een lange reis
achter de rug. Een lange weg te
gaan.
Deze poëtische figuur sleept zijn
reiswagen voorzichtig met zijn
muziekinstallatie met zich mee naar
zijn onbekende toekomst.
ATTENTIE: als u iets wilt beleven van
deze fantastische troubadour met
een geweldige stem kom dan vooral
naar de Kerstmarkt op
18 december op de Hof.
U zult verrukt zijn en gaan genieten.

Doorstart sportschool in Amerongen.
Na het faillissement van Somatic op het bedrijventerrein gaat de
sportschool verder onder een nieuwe naam Sport & Health Workout. In
het januari-nummer van de Klepperman volgen meer details.
Jubileumfeest DVSA 70 jaar.
DVSA bestaat dit voetbalseizoen maar liefst 70 jaar. De voetbalclub
uit Amerongen wil dit niet zomaar voorbij laten gaan en organiseert
daarom voor alle leden, oud-leden, sponsoren en vrijwilligers een groot
jubileumfeest op zaterdag 12 december. Het feest begint met een
spelletjesmiddag en sportquiz speciaal voor de jeugd. Daarna volgt een
receptie/reünie waar (oude) bekenden met elkaar herinneringen uit het
DVSA-verleden kunnen ophalen, onder het genot van een hapje en een
drankje. Voor wie de smaak te pakken heeft, het jubileum wordt feestelijk
afgesloten met een heuse DVSA 70’s dance party. Voor de officiële
uitnodiging en het volledige programma, zie op www.dvsa.nl

Dorpsgericht werken.
De projecten van dorpsgericht werken worden maandelijks op voortgang
besproken.
1. Dorpsakker ‘De Parel’.
		 Er wordt nog met Liesbeth van den Berge overlegd welke
		 naambordjes er bij de kweekbedden geplaatst zouden kunnen
		 worden. Verder wordt nagedacht over de aanplant van een vlechtheg
		 langs de Bergweg.
2. Wandelroute Groene Entree naar Kasteel.
		 Met Sandro Vlug van de gemeente is overlegd over verbetering van
		 het pad en de afwatering verlengde Veenseweg. Op enkele paaltjes
		 zal nog een routeaanduiding worden aangebracht.
3. Duurzame Utrechtsestraatweg.
		 De resultaten van het onderzoek zijn maandag 30 november in
		 Allemanswaard gepresenteerd.
4. Het Veense fietspad.
		 De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Rhenen hebben
		 overlegd over het onderhoud.
5. Reconstructie van de Laan.
		 Moet wachten op het plan om de riolering in de Nederstraat aan te
		pakken.
6. Verkeer Koenestraat.
		 De gemeente gaat volgend jaar een aantal verbeteringen voorstellen
		 om de verkeersoverlast te beperken.
7. Knuffelweide
		 Anja Brouwer wacht op een permanente vergunning van de
		gemeente.
8. Watertappunten (van 4 oude dorpspompen).
		 Er is volop gewerkt om het watertappunt op de Hof operationeel te
		 maken. De andere pompen worden in 2016 aangepakt.
9. Tabaksbladwandelroute door het oude dorp.
		 Er zal een brochure van de aangepaste routebeschrijving worden
		 gedrukt. Ook de metalen tabaksbladeren in de straat worden
		 hersteld en in de goede richting gezet.
10. Natuurlijk Groen.
		 Met Menno Kramer van de gemeente is overlegd of het mogelijk is
		 om constructief samen te werken met betrekking tot het beheer van
		 meer natuurlijk groen.
11. Bankjes bij de Rijn.
		 Er is een akkoord bereikt om bij het veer de bankjes te verplaatsen,
		 nu met het zicht op de Rijn.
12. Open terrein bij Allemanswaard.
		 Er wordt nader bekeken wat er op het voorterrein kan worden
		 ingeplant zolang er nog niet gebouwd wordt.
13. Het Limes project
		 Dit wordt in januari 2016 gepresenteerd.
14. Blauwe zone in de Overstraat
		 Er wordt nog een akkoord van de winkeliers gevraagd.
15. Kasteelgracht
		 Volgend jaar wordt de Kasteelgracht schoon gemaakt.
Eenmaal per maand komen vrijwilligers van Dorpsgericht Werken
Amerongen bijeen in Buitenlust (van 12-14 uur). De volgende vergadering
is op donderdag 17 december. Belangstellenden zijn welkom.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob, heb jij Sinterklaas al gezien?
En ook zijn zwarte Pieten?. “
“Ja Jetje, ik zat op het dak van Allemanswaard toen hij
Amerongen binnenkwam..” “Zeg Jacob, waren de zwarte
Pieten nu nog steeds zwart in Amerongen?”
“Ja Jetje, de Amerongers houden van traditie en willen niks weten van
een andere kleur van de Piet.”
“Zeg Jacob, zou ik ook iets krijgen van Sinterklaas?“
“Ja Jetje dat weet ik zeker. Jij krijgt denk ik een klein ekstertje uit een ei.
En die noemen we dan Jacob’s Zoon.”
“Nou Jacob, maar wie bevrucht dan dat eitje waar Jacob’s Zoon uit
moet komen.” “Oh Jetje dat heb ik allang gevraagd aan Sinterklaas. Hij
doet dat met groot plezier hoor.“ “Oh Jacob, wat ben ik blij met zo’n
Sinterklaasgeschenk. Maar zouden we hem dan niet beter Klaasje kunnen
noemen?” “Nee Jetje, ik wil dat ie Jacob’s Zoontje gaat heten.
De Uitkijktoren in Amerongen.
Op het hoogste punt van de Heuvelrug
(69 m.) willen we een uitkijktoren
geplaatst krijgen. Deze toren gaat zo’n
4 a 5 meter boven de boomkruinen een
wijds panorama geven van in ‘t noorden
de Gelderse Vallei, in ’t oosten Rhenen,
in ‘t zuiden het Langbroeker wetering
gebied en in ‘t westen blik op Utrecht.
Er is veel enthousiasme om die toren
weer te realiseren (er stand vroeger een
uitkijktoren) De architect Jan Griffioen en
aannemer Morren van Schimmelbouw
willen direct al in een werkgroep gaan
zitten. De Uitkijktoren moet gebouwd
worden van duurzame materialen.
OPROEP: wie wil deelnemen in die
werkgroep?
Amnesty-schrijfmarathon.
Iedereen wordt uitgenodigd om op 10 december - dat is de Dag van de
Rechten van de Mens - tussen 15:00 en 16:00 naar ‘Allemanswaard’ te
komen en daar één of meer brieven te schrijven of te ondertekenen.
Aan autoriteiten van verschillende landen worden brieven geschreven,
waarin namens Amnesty International wordt opgeroepen om recht te
doen aan een persoon van wie de rechten ernstig worden geschonden.

Historie van Amerongen.
‘Erica’ was van oorsprong een tabaksboerderij, maar begin vorige eeuw
werd er omgeschakeld naar de aspergeteelt, volgens horen zeggen is het
ook nog een jamfabriek geweest.
Midden vorige eeuw was ‘Erica’ een vakantieoord, dat in de VVV-gidsen
van toen, aangeprezen werd als: ‘prachtig gelegen aan de boschrand,
omgeven door natuurschoon. Uitgangspunt van vele wandelingen.
10 min. gaans van dorp en tram gelegen.’
‘Erica’ is later gekocht door de gemeente Amerongen en afgebroken,
nu staat appartementencomplex ‘Erica’ op die plaats.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-01-2016

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

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

geldig tot 01-01-2016

geldig tot 01-01-2016

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon

Elk 3e pak stofzuigerzakken gratis
Alle soorten aanwezig
Expert Leersum

Nadenkertje van de maand.
Voelt u ook het
“Wij Amerongers” gevoel?
Zo niet, denk dan eens na
WAAROM NIET?

Ansichtkaarten van Amerongen.
Een mooie kaart van Hotel Het Rode Hert. Het stond aan het begin van
Amerongen komende vanaf Elst. Het pand staat nu leeg. Wat zou het
mooi voor Amerongen zijn als ‘Hotel Het Rode Hert’ weer terugkwam
in Amerongen. Wie durft het aan om weer een opening te maken .
Amerongen zou trots op die initiatief nemer zijn. WIE DURFT!!

Gedicht.
Bagatel
We kregen hevigst ruzie,
Om minder dan een mug.
Hij gaf de eerste klap,
Dus sloeg ik flink terug.
Nu heeft ie blauwe ogen,
Dat is een strenge straf.
Bij mij valt het wel mee,
’t gips mag er gauw weer af.

Verantwoord gebruik medicijnen.
Een moeder die komt vragen hoeveel paracetamol ze mag geven
aan haar baby, een oudere man die na het sporten last heeft van zijn
schouder en niet weet welke pijnstiller hij veilig kan gebruiken, een vrouw
die graag advies wil bij overgangsklachten. Zomaar een greep uit de
vragen die op een dag voorbij komen in de apotheek van Servicepunt
Amerongen.
U kunt natuurlijk op internet veel antwoorden vinden op vragen over
kleine kwalen en klachten. Maar hoe weet u of deze adviezen ook
kloppen? En of ze nog voldoen aan de laatste inzichten?
De apothekersassistentes in Amerongen zijn allemaal goed opgeleid
om op deze en vele andere vragen in te gaan en u van een goed en
betrouwbaar advies te voorzien.
En gebruikt u andere geneesmiddelen? Dan controleren zij of het nieuw
geadviseerde medicijn gebruikt mag worden in combinatie met uw
huidige medicijnen.
Kringloop GoedZó trakteert op donaties.
Er werd tot een bedrag van € 33.000,- aan donaties uitgereikt aan
Amerongse vrijwilligers organisaties. Een heel unieke gebeurtenis
volgens de dorpswethouder Henk Veldhuizen.
Wie kregen er een donatie?
Het Zendings Diaconessenhuis, Hospice De Wingerd, de Diaconiën van
de Andrieskerk, De Ark en de Efratakerk Overberg, Open Doors,
Vluchtelingenwerk Amerongen, de Regenboogschool, de Wilhelminaschool, WereldKidz Uitkijk, Voedselbank Doorn, De Ridderhof, Elim,
Peuterspeelzaal, Hartveilig Amerongen, Plus Bus, Stichting Aroon,
Renovatie Oude begraafplaats..Zerkwerk, Nuha’s Regenboog,
Ons Genoegen, Oranje vereniging, Sinterklaas intocht, De Klepperman,
Zomerkamp Vrij-Uit, DVSA en Allemanswaard.
Puzzel. Oplossing vorige puzzel: Zebra, Wezel, Arend, Leeuw, Uil en
Waterrat. Winnaar: S.C. van de Pol
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.
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De JEKKO.
De JEKKO is de inzamelhulp in huis voor kleine electrische apparaten,
spaar- en ledlampen en batterijen. JEKKO ruimt op voor een betere
recycling. U kunt de JEKKO gratis ophalen bij Expert Leersum.
Mooi…..Duurzaam Doen!

Kerstconcert van het Andrieskerkkoor.
Op dinsdag 15 december om 20.00 uur wordt het jaarlijkse kerstconcert
gehouden in de Andrieskerk. De toegang is vrij.

Vrijdag 18 december Oud hollandse kerstmarkt bij kaarslicht.
Het belooft ook dit keer weer een gezellige sfeervolle en nostalgische
kerstmarkt te worden in Amerongen waarbij chocolademelk, Glühwein,
“Winters” Glühbier, erwtensoep en oliebollen ook voor de inwendige
warmte zullen zorgen.

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
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Inlichtingen en reacties:
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