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“De Klepperman” Wie is dit?
Deze keer Hans van Beek. Hij woont 6 jaar in Amerongen. Hij is 78 jaar
en zijn hele leven trambestuurder in Rotterdam geweest. Hans vindt het
leuk een keer de klepperman te zijn.
Vroeger was de Klepperman de bekende dorpsomroeper. De mensen
hoorden hem al van verre aankomen met zijn klepper. Dan spoeden zij
zich naar buiten om het laatste nieuws van hem te horen.Nu heeft de
Klepperman hetzelfde doel: nieuwtjes brengen!
Hebt u nog geen abonnement? Bel dan snel Linda van der Lans. Tel.
451929 of stuur een e mail: info@promoheuvelrug.nl Of stort ¤ 5,00 op
rekening 1469 36 922 ten name van Promoheuvelrug met vermelding
van het huisadres en de naam. Dan krijgt u het hele jaar de Klepperman
in de week van de 1e dag der maand in de bus.

Allereerst een heel gelukkig Nieuwjaar 2014 toegewenst aan alle
Amerongers.
Amerongen Inspireert gaat nauw samenwerken met de Amerongse
Ondernemers en de Amerongse verenigingen en Stichtingen. Allen hebben een belang in “leven in de brouwerij”. Gezamenlijk willen wij toeristen naar Amerongen trekken. Want Amerongen Inspireert op Natuur,
Cultuur en Historie. Dit zijn de 3 belangrijke pijlers voor toeristen.
Amerongen heeft veel te bieden. De aktiviteiten die door Kasteel
Amerongen worden gehouden zullen toenemen. Voor het openblijven
van Kasteel Amerongen zijn veel meer toeristen nodig. Ook het oude
dorp zal baat hebben bij snuffeltoeristen. De Overstraat wordt ontwikkeld als snuffelstraat voor handwerk ambachts winkels. Zo zijn we bezig
om een bierbrouwerij met proeflokaal in de Overstraat te krijgen.
2014 zal een belangrijk jaar worden om de doelstelling van Amerongen
Inspireert te bereiken.
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DORPSAGENDA maand december:
DORPSAGENDA Gedurende deze winter:
• Openstelling Kasteel in de wintermaanden: 1 november t/m 31 maart
2014 iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 november t/m 31 maart 2014:
schoolvakanties van 9.00 tot 9.00 7 dagen per week. Buiten de
schoolvakanties: woe.-vr.-za. En zondagen van 9.00 tot 9.00 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…
zie www.amerongeninspireert.nl
6 jan. 20.00 uur De Ark Nieuwjaarsreceptie voor ondernemers,
verenigingen en stichtingen en burgers.
Uitreiking Ondernemersprijs 2013 en Triomfprijs 2013
door wethouder T. Verhoef.
6 jan. 19.30 uur Gemeente Nieuwjaarsreceptie in Cultuurhuis Doorn.
9 jan. 14.00-16.00 uur. Nieuwjaarsreceptie/1-jarig jubileum
Ontmoetingscentrum Amerongen
10 jan. organiseert PV de Postduif zijn volgende kaart avond in het
lokaal aan de kon. Julianalaan achter nr. 40
zaal open 19.15. aanvang kaarten 20.00.uur
inleg ¤ 3.50 zowel jokeren als klaver jassen
14 jan. 14.30 uur De Ark bijeenkomst PCOB met lezing.
16 jan. 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgericht werken Openbare bijeenkomst
van Het Dorpsteam in Brasserie ’t Hoekie.
18 jan. 13.15 uur Dorpswandeling met speurtocht. Start De Tram.
22 jan. 20.00 uur Heuvelrug Nieuwjaarsreceptie Ondernemers in
Cultuurhuis Doorn met uitreiking van de Heuvelrug
ondernemersprijzen.
24 jan. 20.00 uur Concert Andrieskerk Strijkorkest Utrechts
Conservatorium.
kaartavond PV de Postduif zaal open 19.15 aanvang 20 00 uur
in het lokaal aan de kon. Julianalaan achter nr. 40
inleg ¤ 3.50 zowel jokeren als klaver jassen.
25 jan. DVSA BINGO Burgwal 6 Telefoon kantine 0343-452925
Start van de bingo om 20.00 uur Zaal open vanaf 19.00 uur
29 jan. Passage bijeenkomst. Het thema is Kerk op de Catwalk.
Er zal predikantskleding door de eeuwen heen geshowd worden.
Aanvang 19.45 uur in De Ark. Ook gasten zijn van harte welkom.
28 jan. 10.00 uur De Ark koffiemorgen PCOB
2 feb. 10.00 uur Nieuw in Amerongen: Opstart Mountainbike vanaf
Brasserie ’t Hoekie en Dallacollina cycling center.
Gedicht.

’s Winters heeft m’n schattebout,
Het meestal ijzingwekkend koud,
Maar in m’n liefdevolle armen
Kan ze zich dan heerlijk warmen.
In de zomer hoeft dat niet zo nodig,
Dan is m’n warmte overbodig
Vaak denk ik dan op een terras:
‘k Wou dat het maar weer winter was.

PERSOONLIJK.
Op 14 december 2013 is geheel onverwachts Jaap van Dijke overleden.
15 Jaar geleden belde burgemeester Doorn mij op met de vraag wil jij
kontakt opnemen met de heer Jaap van Dijke, die hier pas is komen
wonen op Oranjestein. Hij wil vrijwilligerswerk gaan doen. Al die jaren
hebben we veel samen gedaan zoals: Opzetten stichting Vrijwilligerswerk Amerongen, De Klankbord Amerongen Groep, Bestuur Verenigings
Gebouw Amerongen. Het ontwikkelen via het “Loempia Beraad”van de
Stichting Amerongen Inspireert. Ons beider deelname aan
Ondernemers Klankbord. Het organiseren van de kunstexpositie in de
Amerongse winkels. Jaap was nauw betrokken bij de Zonnebloem,
Open Monumentendag en St. Kunst in Amerongen.
Amerongen is een bekwaam bestuurder en bewogen mens verloren.
Op zaterdag 21 december 2013 hebben we massaal afscheid van hem
genomen in Het Koetshuis van Kasteel Amerongen.
Ik zal je missen Jaap.
Rein van Ee.
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DORPSGERICHT WERKEN…. in het belang van alle Amerongers.
Op 19 december 2013 kwam het dorpsteam weer bijeen om over de
zes projecten die aangemerkt zijn voor 2014 te spreken. Het gaat over:
•Project nr. 1: “DORPSAKKER DE PAREL”. Dit is een moestuinproject. Er
is nu ook belangstelling om daarbij Educatieve School-kinder tuintjes te
ontwikkelen.
•Project nr. 2: MOOIE WANDELROUTE VAN DE BURGWAL NAAR HET
OUDE DORP. In de verkeersvisie oude dorp is als een van de oplossingen voor het parkeren, de Groene Entree op de Burgwal aangemerkt. Er
is een studie door Bram Mabelis en Evert Verweij gemaakt. Mooie richtingbordjes gaan de wandelaars helpen de weg te vinden.
De gemeente zorgt voor de uitvoering samen met de ontwerpers.
•Project nr. 3: DE UTRECHTSESTRAATWEG MODELSTRAAT VAN DE
GEMEENTE. Samen met wijkbeheer van de gemeente wordt dit project
op allerlei wijzen bekeken zoals: de leeftijd van de bomen en de hegjes,
de verlichting, de afwatering van het hemelwater de huizen en het
mogelijke hergebruik. Dan zal tevens het project duurzaamheid van de
woningen meegenomen worden.
•Project nr. 4: OPKNAPPEN VEENSE FIETSPAD. Noodzakelijk!!
O.a. de paaltjes weg, de gevaarlijke randen repareren, verbreden en het
hele fietspad gelijk aan het Let de Stigter fietspad ontwikkelen.
•Project nr. 5: HERINRICHTEN VAN DE LAAN.
Het team vraag de concrete plannen op bij Kasteel en Gemeente en
gaat hierover hun oordeel uitbrengen. Het dorp wil bij de ontwikkeling
betrokken worden.
•Project nr. 6: DE KOENESTRAAT VERKEERS PROBLEMATIEK.
Dit is een lang(re) termijnproject dat niet direct in 2014 kan worden
opgelost. De intensieve studie van Aart Kroeze geeft de richting aan
voor structurele oplossingen. Zo kan gedacht worden aan de mogelijkheid van het doortrekken van de Bertus Leendersweg naar de Bergweg.
In plaats van de doorgaande weg wat de Koenestraat nu is, moet dit
weer een functie van woonstraat krijgen. Voor meer info bel Aart Kroeze
45 35 85 of vraag zijn verkeersstudie rapport bij hem op.
OPROEP: Alle Amerongers kunnen hun wensen kenbaar maken op de
eerstvolgende teamvergadering op 16 januari 2014 van
12.00 tot 14.00 uur in Brasserie ’t Hoekie.
Kom ook eens naar de openbare bijeenkomst meeluisteren/praten.

NIEUWS VAN GEMEENTE IN KLEPPERMAN.
Nieuw convenant meldpunt zorg.
Een nieuw convenant is ondertekend voor het Meldpunt Zorg en
Overlast. Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbij steeds meer wordt uitgegaan van zelfredzaamheid of hulp vanuit de straat, wijk of plaats waarin men woont. Dit
meldpunt bestaat inmiddels . Cliënten die te maken hebben met verwaarlozing, geweld en overlast, worden doorgeleid naar passende zorg.
Kent u mensen die hulp nodig hebben maar zichzelf niet durven/willen
aanmelden omdat zij zich schamen of zelf niet door hebben dat zij hulp
nodig hebben? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en
Overlast via de website van de GGD of bel naar 030-63 05 480.
Gewijzigd bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Leersum, direct aansluitend op het bedrijventerrein Noord-West Amerongen, is gewijzigd en
vastgesteld. Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk dan via
www.utrechtseheuvelrug.nl, rubriek Actueel, onder Ter Inzage naar de
digitale versie van het gewijzigde plan. Het plan ligt ter inzage van 13
december 2013 t/m 23 januari 2014. Het papieren bestemmingsplan
kunt u tijdens de openingsuren inzien in de Gemeentewinkel,
Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn en in de Bibliotheek van Leersum in
Cultuurhuis De Binder. Belanghebbenden kunnen beroep instellen en
om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA in Den Haag.
Het gewijzigde bestemmingsplan treedt in werking na de beroepstermijn en niet eerder dan het volledig afgehandeld zijn van de ingediende
beroepschriften en de verzoeken om een voorlopige voorziening.
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Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Jacob en Jetje wonen in de Bovenpolder. Dit spechten
echtpaar loert konstant naar de Amerongers wat zij uitspoken. Zo keken zij heel geïnteresseerd naar de 2 Amerongse
raadsleden: Hans Nijhof en Jasper van Geijtenbeek. Zij wilden gekozen worden als beste raadslid van 2013.
Maar……helaas……het werd weer Gerrit Boonzaaijer van de SGP. “Zeg
Jacob wat ontbreekt er aan de Amerongse raadsleden?”. “Nou Jetje, ik
denk dat ze veel meer voor Amerongen moeten doen als tot nu toe.”
”Want dan gaat heel Amerongen vast en zeker op hun stemmen en wint
één van die 2 zeker de prijs als beste raadslid”
Jacob en Jetje zouden dat heel fijn voor Amerongen vinden!!
Geschiedenis van Amerongen.
Oorlogsjaren door Meester Enserink
Uit het dagboek van Meester Enserink: 4 november 1944:
Tegen half vier naar de sigarenfabriek.Juist lopen twee evacuees voor
mij.Die maar opgevangen. Ja, ze komen uit Veenendaal. Er zal een
transport komen. Grootte is onbekend. Meester Maris en gemeentehuis
gewaarschuwd. Maarsbergen wil geen eten meer leveren wegens brandstofschaarste. Er zal geprobeerd worden pap van de Galak te krijgen.
(wordt vervolgd.)
NIEUWS VAN DE REDACTIE.
1. Apotheek De Drie Leliën in Leersum, wordt welkom geheten als nieuwe vaste adverteerder in De Klepperman. Met regelmaat zullen ook
medische know-hows en tips van deze apotheek in De Klepperman te
lezen zijn. Wie volgt dit goede voorbeeld?
2. Kortingsbonnen van meerdere ondernemers en winkeliers zijn, met
ingang van deze uitgave van De Klepperman, een nieuw en vast onderdeel . Doe je voordeel hiermee en koop bij deze adverteerders!
3. Gevonden voorwerpen kunnen worden aangemeld voor een vermelding in De Klepperman.
Iets gevonden? Laat het de redactie even weten via 06- 14 79 87 30 òf
stuur een e-mail naar info@promoheuvelrug.nl en er wordt een melding
hiervan gedaan in De Klepperman.
PUZZEL Voor deze keer lijkt mij de opgave niet echt moeilijk.
U krijgt negen omschrijvingen van woorden, die u in het diagram moet
invullen. Bij de juiste oplossing krijgt u een woord. Dat woord is de
oplossing, die u moet insturen.

De oplossing vorige puzzel is ALS PASEN EN PINKSTEREN OP EEN
DAG VALLEN. Gewonnen mevrouw Reijnders.
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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Waardebonnen

geldig tot 01-02-14

WAARDEBON EURO 1,00
op elke USB stick
HATO Computers
WAARDEBON EURO 2,00 per uur
op arbeidsloon
bij Klussenbedrijf Finish It
van Jan Schut
Tel. 551869
geldig t/m 15 februari 2014
WAARDEBON EURO 5,00
op elke 2e doos
stofzuigerzakken
Expert Leersum
WAARDEBON EURO 150,00 op
elke occasion auto
AIM Autobedrijf
Industrieweg 9a.

geldig tot 01-02-14
geldig tot 01-02-14

WAARDEBON EURO 0,95
broodje knakworst
met gratis disco lolly.
Brasserie ‘t Hoekie

Uiterste inleverdatum 31-01-2014

geldig tot 01-02-14

311,20

WAARDEBON EURO 1,00 op een

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14

bos bloemen van ¤ 10,00 of meer.
Natuurlijk Bloemen, Overstraat
WAARDEBON EURO 3,50 op
elke bus verf van 750 ml.
Vakwinkel Kleton

geldig tot 01-02-14
geldig tot 01-02-14

Loek Shoes Amerongen

geldig tot 01-02-14

een paar nieuwe schoenen

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14
geldig tot 01-02-14
geldig tot 01-02-14

WAARDEBON EURO 10,00 op

op het 2e broodje carpaccio.
Brasserie ‘t Hoekie
WAARDEBON EURO 50,00
op een basisset geïnstalleerd
beveiling
Safely Beveiliging,
Utrechtsestraatweg 20
Tel. 06-20366000
WAARDEBON EURO 4,00
op het
volledigste auto wasprogramma
van ¤ 13,50

WAARDEBON EURO 3,50
op
styling verzorgingsproducten
Fox Hair Fashion

WAARDEBON EURO 1,80 (blikje fris)

WAARDEBON EURO 50,00 op een
set winterbanden
in de nieuwe hal van
Autobedrijf Buijink
Industrieweg.. ga eens kijken!

WAARDEBON EURO 0,95

Autobedrijf Reede BV

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14

geldig tot 01-02-14

Euro

Uitsluitend tegen inlevering
van de uitgeknipte en ingeleverde waardebon geldt de
reductie.

geldig tot 01-02-14

Totale waarde

bij een menu van ¤ 10,00
Cafetaria De Brabander
WAARDEBON EURO 10,00 op
een hoofdkussen bij
Woninginrichting Breeschoten
WAARDEBON EURO 10,00 op
winterbanden voor de fiets.
Fiets Domein Overstraat
WAARDEBON EURO 2,00 op
1 liter Ketel 1 jonge jenever
Slijterij De Tram.
WAARDEBON EURO 5,00 voor
een behandeling.
Annemiek’s Haarmode

WAARDEBON EURO 0,50 op
4 appelrondjes
warme bakker Overeem

Kijk ook op
www.bergenvoordeelshop.nl
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Open maaltijd.
Op donderdag 9 januari 2014 wordt in de Ark, Imminkstraat 11
in Amerongen gestart met een ‘open maaltijd’. Vanaf 9 januari 2014 en
vervolgens elke 2e donderdag van de maand kan men genieten van een
heerlijke driegangen maaltijd, inclusief een drankje en een kopje koffie
of thee. Vanaf 17.30 uur bent u welkom en om 18.00 uur starten we
met de maaltijd. Voor januari kan men zich telefonisch opgeven op donderdag 2 en vrijdag 3 januari tussen 18.00 en 20.00 uur bij:
mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691. De kosten zijn ¤ 7,50 p.p.
Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

Al meer dan 35 jaar
Uw Glas / Verf / Behang speciaalzaak
Donkerstraat 5 3958 BH

WILT U ADVERTEREN IN DE KLEPPERMAN?
WILT U EEN STUKJE SCHRIJVEN VOOR DE KLEPPERMAN?
WILT U MEEDENKEN MET DE KLEPPERMAN?
VIA 06- 14 79 87 30 ÒF EEN E-MAIL NAAR
INFO@PROMOHEUVELRUG.NL
KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN.
Inlichtingen en reacties: Steeds meer mensen raken enthousiast over
de Klepperman. Er staan nu ook waardebonnen in. En met ingang
van 1 januari 2014 komt de Klepperman uit in de week waarin de 1e
dag van de maand valt. Nieuw is ook dat de ingezonden teksten
maximaal 1/3 deel van een pagina (=ong. 200 woorden) mogen zijn.
Ook intervieuws vallen hieronder. Voor de uitgave februari 2014 moeten de stukjes uiterlijk 24 januari binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie & verspreiding: 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
Marketing: Reclame Bureau NOVAD Amerongen
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Belangrijke telefoon nummers:
Alarmnummer politie en brandweer
112
Landelijk politienummer
0900-8844
Ziekenhuis Gelderse Vallei
0318-434343
Milieuklachtentelefoon
0800-0225510
Huisarts Breuking
451678
Huisarts Schiebroek
451273
Huisarts na 17.00 uur en weekend 0318-434444
Tandarts Amerongen Van der Veeke
453841
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GROTE nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2014.
Op maandag 6 januari 2014 wordt om 20.00 uur in de Ark de
Amerongse NIEUWJAARSRECEPTIE gehouden door AMON,
AMERONGEN INSPIREERT en ALLE VERENIGINGEN in Amerongen.
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie worden de ONDERNEMERSPRIJS van
2013 en de TRIOMFPRIJS 2013 door wethouder T. Verhoef uitgereikt.
De genomineerden zijn: voor de ondernemer van het jaar 2013
• Richard en Bastiaan van Brasserie ’t Hoekie; • Nico en Henk Buijink;
• Lisette en Otto van Vulpen van HATO en • Nienke van de Pol van
Wijvorm. De genomineerden voor de Triomfprijs voor het jaar 2013 zijn:
• Herman van Barneveld van de brandweer; • Evert van Lienden van de
brandweer • Nic Meijer van de tennisvereniging
DE STEMMING VINDT PLAATS TIJDENS DE BIJEENKOMST
De prijs bestaat uit een grote WISSELBEKER en een herinneringsbeker.
Dus iedereen komen en meestemmen!
Voorafgaande zijn er 3 sprekers over • GROEI DOOR INNOVATIE;
• HOE HAAL IK DE OFFERTE BINNEN; • HOE KAN IK EFFICIËNT
SOLLICITEREN MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA
Nieuw in Amerongen: DORPSWANDELING MET SPEURTOCHT.
Door Will van Esseveld en Rob Roelfzema is een nieuwe dorpswandeling met speurtocht uitgezet door Amerongen. De eerste wandeling is
op zaterdag 18 januari 2014 om 13.15 uur. De start is in de Tram.
De wandeling is ongeveen 1,5 uur. Er zijn 2 stops via de WijVorm en
Brasserie’t Hoekie. De grand finale is in de Tram. Daar ben je om
17.00 uur weer terug. Deelname prijs ¤ 8,50 incl. twee consumpties.
Een leerzame middag. Er is ook een wandeling van 2 uur. Inschrijven:
willesseveld@gmail.com

Postduivenvereniging PV de Postduif.
op vrijdag 20 en zaterdag 21 december heeft de tentoonstelling van de
plaatselijke postduivenvereniging plaatsgevonden. Deze dagen waren
zeer geslaagd met vooral op zaterdag een goed gevuld lokaal. De duiven werden gekeurd door Dhr. van de Kruk en hij beloonde de volgende liefhebbers met de hoogste punten.
- Schoonste oude doffer : Jan van der Mey
- Schoonste oude duivin : C de Vor ( tevens schoonste van het geheel )
- Schoonste jonge doffer : H Rebergen
- Schoonste jonge duivin : B van Ommeren
- Schoonste late jonge
: B van Ommeren
wij bedanken bij deze iedereen die deze geslaagde dagen mogelijk
heeft gemaakt.

DVSA BINGO DATA 2014.
25 januari
22 februari
27 september
22 maart
25 oktober
19 april
22 november
17-mei
20 december
Burgwal 6 - 3958 ER Amerongen Telefoon kantine 0343-452925
Start van de bingo om 20.00 uur Zaal open vanaf 19.00 uur
De bingo met de mooste vleesprijzen in de regio.

KERSTMARKT GESLAAGD.
De Amerongse Kerstmarkt bij Kaarslicht met het thema “Oud-Hollands”
is een succes te noemen. Veel kooplieden hulden zich in de “oud-hollandse” kledingstijl en hun koopwaar was op dit thema afgestemd. Dit
gaf een extra gezellige kerstsfeer. Veel bezoekers konden hiervan genieten. In dit nieuwe jaar hopen we het ondernemers en verenigingsleven
van Amerongen nog meer te kunnen betrekken bij de kerstmarkt. Door
samenwerking zal een unieke Amerongse Oud-Hollandse Kerstmarkt bij
Kaarslicht kunnen ontstaan. Wilt u meedoen of hebt u leuke ideeën?
Laat het dan even weten via 06- 14 79 87 30 òf stuur een e-mail naar
Info@PromoHeuvelrug.nl
Promo Heuvelrug.

DE REDACTIE VAN DE KLEPPERMAN
WENST ALLE INWONERS VAN AMERONGEN
EEN HEEL GELUKKIG EN GEZOND 2014 TOE.

