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“De Klepperman” Wie is dit?

De nieuwe klepperman van deze maand is Bram Mabelis. Ruim 40
jaar woont hij al in Amerongen en voelt zich hier thuis. Hij zou graag
het karakter van het dorp willen behouden. Een parkeerplaats aan de
Margaretha Turnorlaan past niet in dat beeld. Samen met anderen heeft
hij dan ook geprobeerd om toeristen die met de auto komen ertoe te
brengen buiten het oude dorp te laten parkeren op de Burgwal. En
door vandaar twee wandelroutes te laten starten die naar het kasteel
leiden. Er is een route langs de Koningin Wilhelminaweg en een route
onderlangs over Lievendaal. Als klepperman wil hij de mededelingen
kort houden, want er moet nog tijd overblijven om te kunnen klepperen.

De samenwerking tussen Amerongen Inspireert en
Wegwijs in Amerongen krijgt heel goed gestalte. De websites
amerongeninspireert.nl en wegwijsinamerongen.nl worden op een aantal
punten aan elkaar gelinkt. Zoals bij voorbeeld met de EVENEMENTEN
KALENDER die op beide sites te zien is.
Bezorging van de Klepperman.
Tot en met de mei uitgave zal de klepperman nog worden gedrukt en
huis aan huis worden verspreid. (behalve in de nee/nee brievenbussen)
Met ingang van de juni uitgave komt de maandelijkse klepperman
UITSLUITEND digitaal. De mensen die geen internet hebben, kunnen
bij de receptie van Allemanswaard een klepperman laten uitdraaien.
Met ingang van juni 2016 zal er ook geen kostenbijdrage meer worden
gevraagd. De klepperman kunt u dan lezen op de website www.
amerongeninspireert.nl Wilt u de klepperman zelf op uw computer
ontvangen stuur dan uw mailadres naar rjvee@ziggo.nl

DORPSAGENDA maand januari

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 februari
5 feb. 50 jaar Vereniging Dorp en Natuur
9 feb. PCOB lezing om 14.30 uur in De Ark
11 feb. Oasedagen in het Zendingshuis
11 feb. Open Maaltijd in de Ark 17.30 uur
12 feb. Stilteweekend Zendingshuis
12 feb. 20.15 uur optreden Mirjam Berg Allemanswaard
12 feb. de Vuurkorf in de Rijnkapel tussen 16.00 en 18.00 uur
13 feb. Kunst en Koffie in de Rijnkapel tussen 11.00 en 14.00 uur met
			
een tentoonstelling van Rietje Vrancken
14 feb. Zin op Zondag in de Rijnkapel met Ronald Naar en
			
‘het lied van de ziel’. Aanvang 10.30 uur.
19 feb. Refreshweekend Zendingshuis
21 feb. Kasteel Concert 14.30 uur.
24 feb. Passage Vrouwen 19.45 uur jaarvergadering
Bedrijven- en verenigingsnieuws.
Nieuw in Amerongen Massagepraktijk.
Vanaf 15 januari 2016 is de massagepraktijk Amerongen geopend.
Voor behandeling van sportblessures en andersoortige spierof gewrichtsproblemen. Daarnaast geeft Sila Chotoe ook
ontspanningsmassages. Kijk op www.massage-amerongen.nl
De praktijk zit op Industrieweg Noord 4 .
Nieuw geopend sportschool WORK-OUT.
Sportschool WorkOut is 7 dagen in de week geopend en ook ’s avonds.
Het interieur is helemaal vernieuwd en de allerniewste sporttoestellen zijn
geplaatst. Je kunt via een abonnementensysteem gaan sporten.
Gelukkig voor Amerongen dat de zaak weer open is.
Café De Tram gefeliciteerd!
Café De Tram heeft de Gouden Tapknop 2015 gewonnen. De Tram mag
zich daarmee Top Horecazaak van de regio noemen. Gerda en Gerard
Kruijer hebben de prijs dik verdiend. Zij staan garant voor een gastvrije
ontvangst en het best getapte biertje in de regio Midden Nederland
gewonnen. Ga ook eens de proef op de som nemen aan de Burg.Jhr.
H.v.d.Boschstraat in Amerongen. En Gerard……van harte beterschap!
Knuffelweide.
Op 27 december 2015 hebben de vrijwilligers van de Knuffelweide de
10.000 ste bezoeker mogen ontvangen. De gemeente is druk in de weer
om de Knuffelweide de verdere vergunningen te verlenen.
De Knuffelweide met al de dieren kun je in Amerongen niet meer
wegdenken.
Slagwerkgroep Ons Genoegen zoekt nieuwe leerlingen.
Altijd al muziek willen maken? En vind jij slagwerk helemaal te gek.
Dan is dit iets misschien voor jou! De slagwerkgroep is op zoek naar
nieuwe leerlingen. Om eens kennis te maken met de vele kanten van het
slagwerk, bieden wij jou 2 gratis lessen aan.
Heb je hiervoor wel belangstelling dan is een mail of een telefoontje
genoeg, en regelen wij voor jou de rest! Je mag bellen naar 0343-453152
of mailen naar jeugdonsgenoegen@gmail.com

Ons Genoegen in concert.
Op 5 maart 2016 houdt Ons Genoegen haar winterconcert in
Allemanswaard. Zij doen dat met hun nieuwe dirigent.
Uitkijktoren.
De werkgroep “Herbouw Uitkijktoren” is gevormd en wil eind van dit jaar
de toren gerealiseerd hebben. Gesprekken met Utrechts Landschap en
Staatsbosbeheer staan op de agenda. De werkgroep wil heel slagvaardig
te werk gaan en met alle belangstellenden en belanghebbenden in
gesprek gaan. Ook de overheden zoals gemeente Utrechtse Heuvelrug
en de Provincie Utrecht zullen intensief bij de realisering betrokken
worden. In de Klepperman wordt de Amerongse bevolking maandelijks
op de hoogte gehouden.
Evenementen/Aktiviteiten op de kalender zetten.
Als u een evenement of een aktiviteit organiseert in Amerongen kunt u
dit melden op www.wegwijsinamerongen of www.amerongeninspireert.
U vult het evenement dan in op het evenementen/aktiviteiten formulier
en stuurt het door. Dan komt dit evenement direct op de
DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER van Amerongen.
Touching Sounds Klankhealing-lig-concert.
Op 19 februari 2016 bij Allemanswaard in Amerongen ( 19.30- 22.00 uur).
Liggend op een matrasje anderhalf uur genieten van Klanken met
etnische instrumenten van over de hele wereld. Niet alleen luisteren met
het oor maar met het gehele lichaam. Een innerlijke reis die voor ieder

individu uniek is, een direct ervaren zonder dat het denken er tussen zit.
Een cadeautje aan jezelf. Zie voor meer informatie en reservering ook de
agenda bij: www.touchingsounds.nl
Max Tailleur:
Moos heeft een restaurant. Een gast komt naar hem toe en zegt: “Een
jaar geleden heb ik hier gegeten, maar toen was de biefstuk werkelijk
groter.””Nee, zegt Moos zelfverzekerd, we hebben verbouwd, het
restaurant is groter geworden en nou lijkt ie kleiner”
Ansichtkaart van Amerongen.
Op de ansichtkaart staat het tolhuis aan het begin van de
Utrechtsestraatweg (vroeger Rijksweg). Het tolhuis was tevens Hotel en
Pension. Het was ook een BONDSHOTEL en garage van de ANWB.
Het tolhuis inde het tolgeld voor de graaf die de straat had betraat. Het
was voorheen een zandweg. Je ziet ook de tramrails die even verder de
Achterweg opgaan. (Tegenwoordig de Burg.Jhr.H.v.d.Boschstraat.) Mooi
historisch plaatje van Amerongen.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob ik heb een nieuwtje voor jou. Ze willen
de Uitkijktoren weer bovenop de Amerongse Berg
terugbrengen, wat vind je daarvan?” “Nou Jetje dat is voor
ons vogels uit de Bovenpolder ECHT GROOT NIEUWS.
Dan gaan wij daar heel vaak over Amerongen heen kijken. En Jetje, als
de toren eind van dit jaar klaar is dan planten wij samen de VOGELVLAG
op te Uitkijktoren”
Historie van Amerongen.
Behoorde de Hooge Heerlijkheid Amerongen oudtijds aan de
Bisschop van Utrecht en daarna aan de graven van Holland; de
Ambachtsheerlijkheid behoorde voor de helft aan de Bischop en voor de
andere helft aan de Domproost. Op 3 juli 1557 werd Goert van Reede,
heer van Saesveld, Zuilestein en Nederhorst, kastelein van het Huis te
Lage, rentmeester van Twente, Drost van Diepenheim en Hoofdschout
van Utrecht door de aankoop ook eigenaar van het Huis te Amerongen.
De 3e september 1561 werd hij beleend met de Hooge Heerlijkheid door
Philips II.
Dorpsgericht werken.
Onder dorpsgericht werken vallen 2 werkgroepen, namelijk: het
dorpsnetwerk en de dorpsprojekten/Beiden worden aangestuurd door de
dorpscoordinator Harry van Dijk en de dorpswethouder Henk Veldhuizen.
De beide werkgroepen brengen de belangen van de dorpsbewoners van
Amerongen bij elkaar en publiceren dat op de websites.
De dorpsprojecten worden maandelijks geëvalueerd en besproken in een
openbare vergadering op de derde donderdag van de maand van 12.00
tot 14.00 uur in Buitenlust. In februari is dat op 18 februari.
DE DORPSPROJECTEN.
1. Dorpsakker de Parel: • Aanbrengen van mooie groente-naambordjes
op de perken. • Aanleggen van een Romeise moestuin.
2. Veense Fietspad: • Het achterstallige onderhoud herstellen
3. Tabaksbladroute: • Van Kern met Pit van de Nederlandse Koninklijke
Heide Maatschappij is de tabaksbladroute bekroond met een bijdrage
van € 1000,00 Er komt een mooie folder van de volledig aangepaste
route binnenkort uit. Ook komt er van de tabaksblad wandelroute door
het dorp een digitale versie om te downloaden op de smartphones.
4. Natuurlijk groen. • Samen met het gemeentelijke wijkbeheer zal een
plan worden uitgewerkt waarbij burgers meehelpen hun groen voor de
deur te verzorgen.
5. Grote wandelroute rondom het dorp Amerongen. • Er wordt een grote
rondom-wandelroute ontwikkeld met speciale aandachtspunten.
6. Kasteelgracht. • Samen met vrijwilligers en Kasteel Amerongen de
kasteelgracht schoonmaken zodat er weer gevist kan worden. De gracht
is dichtgegroeid met wier.
7. De Limes zichtbaar maken in Amerongen. • De Limes is de noordgrens
van het Romeinse Rijk die langs de Rijn in vroeger tijden strak onder
Amerongen liep. Voor het zichtbaar maken van die grens worden een
aantal projecten uitgewerkt zoals: ~Wandelroute door de bovenpolders;
~Een maquette of afbeelding van de Limes op het platform van Utrechts
Landschap over de bovenpolder; ~Een schoolproject op de Wilhelmina
school; ~Een moestuin op de dorpsakker de Parel; ~Een Romeinse
strijdwagen; ~Een Romeinse soldaat; ~Een kleurplaat van de Romeinen;
~Een verhaal over de Romeinen in Amerongen; ~Een Limes wandelroute
van Rhenen via Amerongen naar Wijk bij Duurstede.
8. Bankjes bij de Rijn. • Verplaatsing van de bankjes bij de Rijn. • Een
veilige wandelroute van het dorp naar de Rijn.
9. Het watertapproject. • De 4 oude dorpspompen weer van helder
Heuvelrugwater voorzien.
Bijeenkomst Dorpsnetwerk.
Sinds een jaar hebben we in Amerongen een Dorpsnetwerk. Daarin
zetten een tiental betrokken Amerongers zich in om de leefbaarheid en
de sociale samenhang in Amerongen te verbeteren. Dorpsnetwerk wil
de oren en ogen van het dorp zijn en is tevens de spreekbuis van de
inwoners naar de gemeente.
Eind 2014 is in een tweetal bijeenkomsten de mening van de inwoners
gevraagd en daaruit kwam de wens voort om een centraal informatiepunt
in te richten waar alle actieve organisaties in Amerongen te vinden zijn.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Waardebon

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

geldig tot 01-03-2016

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

geldig tot 01-03-2016

geldig tot 01-03-2016

geldig tot 01-03-2016

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
Ledlampen feest
3 lampen halen en 2 betalen.
Bespaart veel energie
Expert Leersum
Waardebon

Het jaar sportief beginnen?
Tegen inlevering van deze bon 3x
fitnessen voor 10,00 euro in de maand
februari 2016
(geldig voor nieuwe leden)
Fysiofit Amerongen tel: 460904

vervolg dorpsnetwerk
Dat is de website www.wegwijsinamerongen.nl geworden die u vast al
wel eens heeft opgezocht.
Het is nu tijd om weer aan u als inwoner te vragen welke onderwerpen
het Dorpsnetwerk moet oppakken. Daarom nodigt het Dorpsnetwerk u
graag uit voor een gezamenlijke bijeenkomst op woensdag 17 februari
2016 om 19.30 uur in de Dorpszaal van Allemanswaard. Zie ook de Flyer
bij deze Klepperman.

Puzzel.
Oplossing vorige puzzel: roet; ijs; stof; wit: na; rood; drop; even; beleg
Winnaar: AJ v d Grift.
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.

Gedicht.
C.V.
Liefde die je and’ren geeft
Bezorgd je geen verarming
Maar het maakt wel dat je leeft
Als met “centrale verwarming”
GEVONDEN
Plastic tas met kleding op straat. Het betreft een paar
kanten jurkjes, een vest en een truitje, van een maatje
36/38. Voor het geval dat iemand het mist?
Men kan contact met Fam. Hajema opnemen.
ghajema@ziggo.nl of telefoon 0343-457871
Het wordt steeds veiliger in Amerongen!
Nieuwe AED geplaatst in Amerongen.
Hartveilig Amerongen heeft een nieuwe AED in een verwarmde pincode
buitenkast mogen plaatsen in de carport naast de woning op de Princes
Irenelaan 34. Hierdoor zijn er in heel Amerongen, boven de Kon Wilhelminaweg, zones van 300 meter hemelsbreed, een fantastisch resultaat.
Daarmee zit Amerongen ruim onder de norm van 500 meter en voor heel
Amerongen zijn er iedere dag 11 AED’S, 24 uur beschikbaar verspreid
over het dorp. Hartveilig Amerongen heeft er daarvan 7 in eigendom
en de andere 4 zijn van bedrijven en zorginstellingen. Verder nog enkelen die op bepaalde openingstijden beschikbaar zijn en een particulier,
wanneer die thuis is. Op dit moment worden de herhalingen voor de
vrijwilligers weer gegeven, in totaal hebben we nu al 175 gecertificeerde.
Verder wordt er nu gespaard om nog een AED met kast aan te schaffen
en die willen we dan in de omgeving Donkerstraat plaatsen, zodat we in
Zuid ook 300 meter zones krijgen. Op www.hartveiligamerongen.nl staat
veel informatie over dit o, zo belangrijk project.
En zorg ervoor dat u precies weet van u doen moet bij een plotselinge
hartstilstand.

Archief van de heemkundige stichting amerongen in Allemanswaard.
Het archief in Allemanswaard is geopend op de 3e woensdag van elke
maand van 14.00 tot 16.00 uur en op de laatste vrijdagavond van elke
maand van 18.30 tot 20.00 uur.
Wat kunt u er vinden: veel informatie over tabaksteelt in amerongen en
omgeving. Oude kranten w.o. De Amerongse courant vanaf begin 1900.
Verder veel informatie zoals boeken en tijdschriften van Amerongen.
Oude foto’s en dia’s, dvd’s, films. Kom eens kijken, gezellig is het er altijd.
Informatie: www.Heemkundigestichtingamerongen.nl
historischarchiefamerongen@gmail.com

Kinderopvang in Câmpina.
In 2016 had de Diaconale Stichting “Hulp Câmpina” een jubeljaar: ze
bestond 25 jaar. Die vreugde betreft niet de situatie van de gezinnen
in Roemenië, die wij tweemaal per jaar ondersteunen met voedsel en
hulpgoederen, want daar overheerst nog steeds de armoede, maar onze
blijdschap betreft de extra geldmiddelen, die ons afgelopen jaar zijn
aangeboden: de sponsorbedragen van Bram Blom( € 7800), de afdracht
van de PKN-Kerk van Elst (€ 1600) en de inzameling in de PKN-Kerken
van Amerongen t.b.v. een kinderopvangtehuis in Câmpina (Daar werden
kinderkleding, speelgoed en schoolbenodigdheden afgeleverd).
Omdat onze hulporganisatie nu wat meer te besteden heeft, werden we
via onze contactpersoon in Roemenië gewezen op de moeilijke financiële
omstandigheden van een kinderopvangtehuis. Die instelling krijgt van
de overheid geen ondersteuning en draait dus geheel op giften, vooral
uit Italië. Alleen het gebouw is hen door het gemeentebestuur gratis
beschikbaar gesteld. Onze chauffeurs hebben het afgelopen jaar de
situatie kritisch bekeken, waarna ons bestuur heeft besloten ook dit
tehuis in de komende jaren te gaan ondersteunen. Ik vermeld u wat
gegevens over dit dagverblijf:
Stichting “Het Heilig Hart van Jezus” is in 2005 ontstaan op initiatief
van de Italiaanse missionaris Paolo. Zijn stichting richtte in Câmpina

een dagopvang op om kinderen uit probleemgezinnen permanent
ondersteuning te verlenen. Paolo zag, dat in Câmpina veel kinderen de
school niet bezoeken, omdat ze financieel moeten bijspringen in het
levensonderhoud van het gezin of omdat de schoolbenodigdheden (o.a.
schooluniform en leerboeken) niet betaald kunnen worden. Veel Romakinderen (zigeuners) zijn daarbij.
~ Criteria voor toelating zijn o.a.:
~ Kinderen van ouders uit laag sociaal niveau
~ Kinderen uit een-ouder-gezinnen
~ Kinderen die bij hun grootouders zijn ondergebracht
~ Kinderen van ouders die in het buitenland werken
~ Kinderen uit pleeggezinnen
~ Kinderen van ouders zonder (vast) werk
Wat wordt er gedaan voor de kinderen?
Van 12.00 tot 18.00 uur kunnen ca. 85 kinderen er terecht. Ze krijgen
eerst een maaltijd aangeboden, daarna zijn er allerlei activiteiten.
Dat kan zijn:
- Kennis overdragen d.m.v. extra huiswerk, leren lezen, rekenen en
schrijven.
- Creatieve bezigheden en ontspanning. Dat houdt in: tekenen en
schilderen, boetseren, papierknippen, kleren maken, toneel, dans,
naaien, solderen, uitstapjes maken en kamperen.
Er zijn 2 leslokalen en 1 lokaal voor spraaktherapie. Er is ook
voorschoolse opvang voor kleinere kinderen. Onze contactpersoon
Ovidiu is er ook vrijwilliger om er computerles te geven.
Wim van Zanten,
voorz. Diaconale Stichting “Hulp Câmpina”

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:
Voor de maart uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 25 februari binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

