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“De Klepperman” Wie zijn die klepperman en vrouw?

De nieuwe klepperman en vrouw zijn Andrea en Marnix Kolet. Zij wonen
sinds kort in Amerongen. Zij komen uit Rotterdam waar ze beiden
werkzaam zijn in het onderwijs. Zij hebben een zoontje. Beiden waren op
zoek naar de landelijke rust in plaats van het stadse jachtige leven van de
stad. In die korte tijd zijn ze al aardig ingeburgerd.
Je kunt hen ook zien in het filmpje “Verhalen aan tafel” over het
Amerongse “wij” gevoel op de website: www.amerongeninspireert.nl

De evenementenkalender wordt steeds beter bekeken. Ook worden de
Amerongse aktiviteiten op elkaar afgestemd. De kalender wordt dagelijks
bijgehouden. U kunt via de websites: www.wegwijsinamerongen.nl middels
het formulier ook uw aktiviteiten opgeven. Dat kan ook via de site www.
amerongeninspireert.nl De kalender wordt dan direct bijgewerkt met uw
aktiviteit. Het is een doorlopende evenementen kalender.

Bedrijven nieuws.
Onlangs ontving Volvo-dealer Autobedrijf Reede de ‘Excellent Dealer
Award’ van Volvo Cars Nederland. Klantvriendelijkheid staat bij alle
Volvo-dealers zeer hoog in het vaandel, maar dealers die volgens hun
klanten excelleren in service en kwaliteit, worden beloond met deze
prestigieuze onderscheiding. Binnenkort opent Reede de 2e autowas
gelegenheid. Dan is het wachten nu sneller opgelost.

Buitengewone huurders/ledenvergadering van het huurdersplatform.
In verband met de statutenwijziging zal er een buitengewone huurders/
ledenvergadering worden gehouden op 10 maart 2016. Vanaf 19.30 uur
op het kantoor Menorapad 21a te Amerongen. De stukken liggen ter
inzage bij onze secretaris mevrouw J. Veen, Molenbrink 63, Amerongen.
(tel 0343756666)
WOZ-waardebepaling.
U hebt inmiddels van de Gemeente via de Belastingsamenwerking het
aanslagbiljet WOZ, Rioolheffing en afvalstofheffing ontvangen.
Het verdient zeker aandacht om te kijken of de WOZ-waarde van Uw
woning is gewijzigd. De huizenprijzen zijn immers de laatste jaren nogal
gedaald. Indien u vindt dat de WOZ-waarde in uw ogen te hoog is
kunt u 6 weken na de bekendmaking van uw aanslagbiljet reageren. De
Klepperman hoort veel klachten. Ga die dan melden bij Bghu. Zie ook
www.bghu.nl of bel 088 - 0640200

DORPSAGENDA maand maart

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.
• ‘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 geopend van 5 maart tot 13 november.
Info en rondleiding 456500 Di-Zondag geopend van 13:00-17:00 uur.
• 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 maart
2 mrt. 14:00 uur. Wandeling Utrechts Landschap. Veenseweg.
2 mrt. 20:00 uur. Boekbespreking in ‘De Ark’.
			
Geloven tegen beter weten in.
3 mrt. 20:00 uur. Film in de ‘Rijnkapel’
			
Joseph Campbell, de boodschap van mythen. entree € 5,4 mrt. Koppelkaarten bij Pv ‘de Postduif’. Klaverjassen en jokeren.
			
Inleg € 5,- Zaal open 19:00 uur. Aanvang 20:00 uur.
5 mrt. Opening expositie van ‘Totie Vlek’ in de ‘Rijnkapel’ tussen
			
11:00 en 14:00 uur.
5 mrt. 13:00 uur. Opening Tabaksteeltmuseum
5 mrt. 20:00 uur. ‘Ons Genoegen’ Voorjaartconcert in ‘Allemanswaard’.
6 mrt. 15:00 uur. Optreden Ray Klaassen & Friends in ‘Buitenlust’
8 mrt. 14:30 uur. Jaarvergadering PCOB
10 mrt. 17:30 uur. Open maaltijd in de Ark
11 mrt. de ‘Vuurkorf’ tussen 16.00 en 18.00 uur in de ‘Rijnkapel’.
12 mrt. 10:00 uur. NL Doet op de Knuffelweide
12 mrt. 11:00 - 14:00 uur. Kunst en Koffie
			
met expositie van ‘Totie Vlek’ in de ‘Rijnkapel’
18 mrt. Koppelkaarten bij Pv ‘de Postduif’. Klaverjassen en jokeren.
			
Inleg € 5,- Zaal open 19:00 uur. Aanvang 20:00 uur.
19 mrt. Landelijke schoonmaakdag ook in Amerongen
19 mrt.
15:00 uur. Allemanswaard. The Passion in matinee en
			
20:00 uur avond.
19 mrt. 11:00 - 14:00 uur. Kunst en Koffie
			
met expositie van ‘Totie Vlek’ in de ‘Rijnkapel’
20 mrt. 10.30 uur. Lezing Evert van de Ven in de ‘Rijnkapel’: Eckhart
			
Tolle en een leven met meer tevredenheid. entree € 7,50
24 mrt. 20:00 uur. De Ark bijeenkomst Centaal bouwen en wonen.
			
55-plussers Woongemeenschap voor ouderen.
30 mrt. 19:45 uur. Avond van de Passage vrouwen
			
Leren van verleden en heden door mw. Veenhof.
3 april 20:15 uur Concert op Kasteel Amerongen
			
Schatten uit het verleden.
Workshop Nordic Walking voor Câmpina.
Vorig jaar volbracht ik de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Ik legde in totaal 2674 km af. Velen hebben mij per km gesponsord
voor een goed doel, de door mensen uit Amerongen en Elst bemenste
Diaconale Stichting Hulp Câmpina in Roemenië. Mijn actie was een
onderdeel van het diaconaal project van de diaconieën van de PKNkerken in Amerongen. Velen van u hebben mijn belevenissen gelezen
en weten ook dat mijn actie inmiddels € 7800,- heeft opgebracht. De
volgende acties voor dit doel staan op stapel. Namelijk het inzamelen van
tuingereedschap en zaden. (kan via onderstaand email adres.) Ook ga ik
Nordic Walking (wandelen met stokken) houden op diverse woens- en
zaterdagen in april, mei en juni van dit jaar. Ik ga tijdens deze workshop
een ochtend of middag met belangstellenden het bos in en laat hen
kennis maken met deze laagdrempelige sport. U wordt uitgenodigd aan
deze worlshop deel te nemen. De kosten van een workshop bedragen
€ 15,- per persoon, inclusief het gebruik van de stokken. De gehele
opbrengst is voor het eerder genoemde doel, hulp aan de mensen in
Campina. Interesse? Meldt u aan op emailadres: abram.blom@ziggo.nl
of bel: 0318-479994. Met sportieve vriendelijke groeten van Bram Blom.

Servicepunt Het Bosje verhuist naar Allemanswaard.
Na vele jaren trouwe dienst aan het pand aan de rotonde in Amerongen,
zal ons Servicepunt van Apotheek Het Bosje per 21 maart verhuizen naar
de nieuwe locatie aan het grote plein van Allemanswaard. Het oude
pand voldoet al lange tijd niet meer aan de eisen die u van een apotheek
mag verwachten en wij zijn dan ook erg blij dat we u spoedig mogen
verwelkomen op onze nieuwe locatie.
Komt u met de auto? Dan kunt u gratis parkeren in de parkeergarage
onder de apotheek of aan het grote plein. Verder hebben wij getracht om
meer aandacht te geven aan uw privacy. Zo staan de afleverbalies verder
uit elkaar, zijn ze gescheiden door privacy schermen en hebben we een
grote spreekkamer waar we u onder vier ogen uitleg kunnen geven over
uw medicijnen. Daarnaast wordt het assortiment van zelfzorgproducten
en huidverzorging opnieuw ingericht. Om u vertrouwd te maken met
ons vernieuwde assortiment bent u van harte uitgenodigd in ons nieuwe
Servicepunt op donderdag 31 maart van 09.00 – 17.00 uur.
U krijgt de hele dag aantrekkelijke kortingen en u kunt een afspraak
maken voor een gratis huidadvies. Wij hebben die dag de beschikking
over een huidanalyse apparaat die heel nauwkeurig de conditie van
uw huid kan bepalen. Op basis hiervan kunnen wij u een persoonlijk
huidadvies geven. Maar voor alle vragen of om gewoon een kijkje te
nemen bent u van harte welkom.
Een afspraak maken voor de huidanalyse kan op 0343- 54 48 88.
Passion Concert in Allemanswaard.
Na het indrukwekkende Passion concert van afgelopen jaar wordt er in de
komende Veertigdagentijd wederom een Passion concert georganiseerd.
Op zaterdag 19 maart a.s. wordt in de Allemanswaard in Amerongen
het verhaal van de lijdensweg van Jezus verteld aan de hand van
Nederlandstalige popklassiekers. Dit voor iedereen die wil weten hoe
het verhaal ook al weer ging én voor degenen die het verhaal al kennen.
In de band en het koor spelen ook oud leden van Hatebah mee. Naast
een al uitverkochte avondvoorstelling is er ook een matinee voorstelling.
Deze voorstelling begint om 15.00 uur. Hier wilt u toch ook bij zijn?
Kaarten á € 5,- zijn verkrijgbaar bij Drogisterij De Koenhoek, bij DHZ
Kleton en bij de infobalie in Allemanswaard. Ook zijn ze te bestellen via:
passionamerongen@gmail.com. De mensen die druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor dit concert kijken uit naar uw komst!
Banenmarkt Kasteel door ruim tachtig mensen bezocht.
Al met al bezochten ruim tachtig mensen de banenmarkt om meer info
te krijgen over een functie als vrijwilliger op Kasteel Amerongen. Wie
niet in de gelegenheid was om de banenmarkt te bezoeken maar wel als
vrijwilliger een bijdrage wil leveren aan het kasteel kan meer informatie
vinden op de website www.kasteelamerongen.nl
Ansichtkaart van Amerongen.
De Pomp op de Hof heeft een lange geschiedenis. Hij is ontworpen en
gebouwd door een bedrijf uit Den Haag. De pomp werd betaald door
de notabelen. De dorpelingen waren blij met de dorpspomp, maar ze
vonden het maar niks dat de dorpssmid de pomp niet mocht bouwen.
In vroeger tijden was de dorpspomp een centrale plaats waar men
een emmertje water ging pompen. Tegelijkertijd was het een centrale
ontmoetingsplaats voor de dorpsnieuwtjes.
Er is nu een project binnen DWA (dorpsgericht werken Amerongen) om
weer heuvelrug water uit de pomp te laten stromen.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jetje, heb jij je nieuwe nestje al klaar waarin we de
spechten eitjes kunt leggen?” “Nou Jacob, ik ben er wel
aan begonnen, maar ik heb je hulp echt wel nodig! Zo’n
nestje bouwen is wel een grote klus hoor. Maar Jacob, jij
moet ook aan de slag om mijn eitjes te bevruchten. Kom op, ik wacht
op jou. Jij denkt zeker dat onze kinderen maar zo uit het ei kruipen. Nee
Jacob, zo makkelijk gaat dat niet. En je moet weten dat ik heeeeelemaal
niks wil weten van voorbehoudsmiddelen. Jacob, jij toch ook niet? Kom
op dan met je bevruchting. Dan bouw ik snel mijn nest.”
Historie van Amerongen.
Het deftige ‘Huis Amerongen’ vormt een schone herinnering aan de eens
bloeiende feodale tijd. Het middelpunt der eeuwenoude Heerlijkheid
waartoe kasteel en dorp behoorden, heeft met de komst in 1918 van exkeizer Wilhelm II wereldbekendheid gekregen. Behalve ‘Huis Amerongen’
trof men in de Middeleeuwen nog andere ridderhofsteden aan, als
Waayenstein, Lievendaal, Bergesteyn en Natewisch. Van Waayensteyn
dat reeds als riddermatig goed in de rollen der Utrechtse Ridderschap
beschreven is waarvan het eigendom nog in de 18e eeuw aan WillemHendrik Graaf van Nassau behoorde is niet veel meer over dan een
verwoeste boerderij. De huidige eigenaar mevrouw de Brauwere wil er
een grote opknapbeurt aan geven. Onder andere door de bouw van
woningen. Dat zou het landgoed zeer ten goede komen.
Uitkijktoren.
De werkgroep herstel uitkijktoren op de Amerongse Berg is druk met de
voorbereidingen bezig. Er is en komt veel bijval voor de realisering. Het
is een trekker voor Amerongen.
Dorpsgericht werken; dorpsprojecten.
DWA (Dorpsgericht werken Amerongen is druk aan de gang met de
dorpsprojecten. Dat zijn:
1. Dorpsakker De Parel: • DWA biedt hulp aan de naamgeving van de
perken.
2. Het Veense fietspad: • Wachten op de besluiten, wat er gebeurt met
het onderhoud door het Recreatieschap dat wordt opgeheven. Er is
hardnodig onderhoud gewenst.
3. Tabaksbladroute: • In het Tabaksteeltmuseum is een nieuw routeboekje op te halen.
4. Natuurlijk groen: • Het groen en de verzorging van de openbare
groenruimte wordt met de gemeente besproken.
5. Bankjes bij de Rijn: • Deze worden opgeknapt en verplaatst.

Max Tailleur.
Slecht rapport:
Woedend stormt Saar van Dam de klas van haar zoontje
binnen en vraagt aan de onthutste juffrouw: “Hoe kon u
mijn kind een nul voor rekenen geven?”
“Mevrouw van Dam’ zegt de juf, ‘dat heb ik me ook
afgevraagd, maar er bestaat geen lager cijfer”
Puzzel.
Oplossing vorige puzzel: Oost west thuis best. Winnaar: Dhr Tolner.
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.
Ik geef u twee woorden, waartussen u een ander woord moet invullen
dat bij beide woorden past, bijvoorbeeld: boom blad blazer., oftewel
boomblad en bladblazer.
boter		
. . . . .
plaats  (opslagplaats)
kleur		
. . . . .
paar (trouw)
onder		
. . . . .
ster (misdaad)
klaar		
. . . . .
jas kleding)
vogel		
. . . . .
kastje   (voorjaar)
pap		
. . . . .
land   (vakantie)
port		
. . . . .
bes  (vrucht)
Ik hoop dat u weer plezier beleeft aan deze puzzel. Veel succes.

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 01-04-2016

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

geldig tot 01-03-2016

geldig tot 01-04-2016

geldig tot 01-04-2016

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

Gedicht.
Mijn maat.
Als m’n maat en ik een borrel kopen,
dreigt het wel eens uit de hand te lopen.
En je voelt het van tevoren:
Als we nu niet stoppen, is ’t verloren.
Dus zeg ik dan heel adequaat:
“Ik stop ermee, ik ken m’n maat.”

Wilt u ervaren wat yoga voor u kan betekenen?
Recente wetenschappelijke studies wijzen uit dat de volgende
effecten ervaren worden door mensen die ongeveer een half jaar
dagelijks yoga beoefenen: - Een betere lichaamshouding; - Een beter
evenwichtsgevoel; - Betere bloeddruk- en/of cholesterolwaarden; - Beter
slapen. Vanaf 6 april tot en met 25 mei geef ik op woensdagavond van
19.30 -20.30 uur Hatha yoga-les in Basisschool de Regenboog.
Introductieactie: voor deze 8 lessen betaalt u 60 euro.
Losse lessen kosten 10 euro. Wilt u van een van deze opties gebruik
maken? Mail dan naar JivaYoga@outlook.com en laat uw telefoonnummer
achter. Dan neem ik telefonisch contact met u op!
‘Vrouw-Zijn’, ……een moment voor jezelf
is een serie van 8 bijeenkomsten waarbij vrouwen elkaar kunnen ontmoeten met als thema ‘Vrouw-Zijn in deze tijd’. De setting is dat we hierbij
‘gebruik maken’ van momenten van rust, ruimte, ontspanning, zachte beweging, voelen, ervaren, (geleide-)meditatie, onze ademhaling, bewustzijn, een ‘klankenbad’, en met elkaar delen naar behoefte doormiddel
van de praatstok. Data: Woensdagmorgen 2, 9, 16 maart; 13,20 april; 18,
25 mei en 1 juni. Tijd: 09.30 tot 11.15 uur. Bijdrage: € 88,- voor 8 x; inclusief een kopje thee. Meer info: http://antevasin.eu/workshops/vrouw-zijn
Aanmelden: www.info@antevasin.eu
De Parel zoekt ‘Coördinator teelt’.
Ecologische moes- en pluktuin De Parel in Amerongen is op zoek
naar een ‘Coördinator Teelt’. Deze persoon heeft kennis en ruime
praktijkervaring met het telen van groenten, fruit en bloemen op
ecologisch verantwoorde wijze. Dit gecombineerd met een ruim hart voor
mensen.
De Parel is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, samen werken aan
een mooie bloemen- en groentetuin en delen in de opbrengst van het
land. Enthousiaste vrijwilligers onderhouden drie ochtenden per week de
gewassen, fruitbomen en bloemen. De coördinator ziet toe op een goed
verloop van deze ochtenden en de omgang met materialen. Voor deze
functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Wie groene vingers heeft en achter de missie van ZendingsDiaconessenhuis Bethanië staat, kan een mail met motivatie sturen naar
dorpsakkerdeparel@zdh.nl. Voor meer informatie, neem contact op met
Liesbeth van den Berge, tel. 0343-723 780. Zie ook www.zdh.nl
Dorpsakker de Parel doet mee aan ‘NL doet’.
Op zaterdag 12 maart doet Dorpsakker de Parel in Amerongen weer
mee aan NL-doet. Van 9.30-12.30 uur zijn er tien klussers nodig
om eetbaar bosfruit aan te planten. De vrijwilligers gaan met elkaar
een rozenbottelrand van 150 rozenbottelstruiken aanplanten en 23
braamstruiken. Ook gaan ze een kasje opbouwen en maken ze de
groentebedden klaar voor de teelt. Wie een gezellige ochtend wil
hebben in de pure buitenlucht, is van harte welkom. Graag opgeven via
dorpsakkerdeparel@zdh.nl.
NL-doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert
iedereen om een dagdeel de handen uit de mouwen te steken. De
afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben
1,5 miljoen mensen deelgenomen
De knuffelweide doet ook mee aan ‘NL doet’.
Anja Brouwer van de Knuffelweide: “We kunnen nog wat hulp gebruiken,
daarvoor leren we ook graag nieuwe mensen kennen, iedereen is
welkom. Voor wie wil komen helpen met schilderen, straten, boenen,
mesten of andere klusjes; aanmelden kan op de website van NL-doet:
www.nldoet.nl” Meer info: Anja Brouwer 06 13934379 Tot ziens op 12
maart van 10.00 tot 16.00 uur op Industrieweg 3.

De ‘Vuurkorf’.
Sinds het begin van dit jaar bestaat er in Amerongen een oecumenisch
inloopcafé. Het draagt de naam: ‘Vuurkorf’. Eén keer per maand staan
de deuren van de ‘Rijnkapel’ gastvrij open voor alle leden van de
(hervormde) Andrieskerk en van De (geref.)Ark en van de (vrijzinnige)
Rijnkapel. En wie geen kerklid is maar toch wil komen is ook van harte
welkom.
Dan drinken de gasten een kopje koffie/thee of een biertje of een glas
wijn of zoiets. Dan maken ze een praatje en leren elkaar een beetje beter
kennen. Want dat is de bedoeling: elkaar als leden van onderscheiden
kerkelijke richtingen wat beter leren kennen.
De datum, waarop de ‘Vuurkorf’ open is, wordt in de Kleppermanagenda genoemd. En de vuurkorf bij de ingang van de Rijnkapel staat er
niet voor niks. Welkom!

Centraal Bouwen en Wonen in Amerongen.
Op donderdag 24 maart 2016 organiseert de stichting Centraal Bouwen
en Wonen Heuvelrug een informatieavond voor Amerongers die een
“Woongemeenschap voor Ouderen”een aantrekkelijk idee vinden, op
welke termijn dan ook. Bent u geinteresseert dan bent u welkom om
20.00 uur in De Ark. U krijgt dan uitleg van Marjolijn Fernhout en Harm
Jan Korthals Altes. U kunt zich opgeven via: info@cbwh.nl en kijk ook op
www.cbwh.nl
Zeven nieuwe sponsoren voor ATV Amerongen.
Jumbo Supermarkt Amerongen is de nieuwe sponsor van baan 3.
Daarnaast zijn er diverse nieuwe baansponsoren toegevoegd, niet alleen
bedrijven uit Amerongen, maar ook uit Elst, Veenendaal en omgeving.
Scratch no more, Henken Sierbestrating, Schimmel Assurantiën, Witgoed
Reparatie De Heuvelrug, Stay Okay Hostel Utrecht-Bunnik en Albert Heijn
Rene Lukens
Meer info: 06-24618847 of voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl.

Overstraat 33

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 april uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 31 maart binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

