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“De Klepperman” Wie is dit?
Deze keer is De Klepperman Wim van Spanje. Een echte geboren en
getogen Ameronger. Hij vertelde dat hij vroeger nog een poosje de
Klepperman van Amerongen is geweest. Maar hij heeft zijn meeste tijd
in de tabak gewerkt. Wel heeft hij ook nog een tijdje Pension Huize
Greta aan de Utrechtsestraatweg gehad. Hij vindt het leuk nog een keer
de Klepperman te mogen zijn.
Vroeger:
Vroeger was de Klepperman een bekende persoon en iedereen wilde
van hem de dorpsnieuwtjes horen. De nieuwe klepperman is deze
dorpskrant.
Nu:
Het blijkt duidelijk dat er behoefte is aan een Amerongse dorpskrant.
Het is dus verheugend dat de 7e uitgave in oktober 2013 uitkomt.
Hebt u al een abonnement? Nog niet?
Dan snel opgeven bij info@promoheuvelrug.nl
Voor ¤ 5,00 krijg je 12 keer per jaar een nieuwe uitgave in de bus. Wie
zich nu aanmeldt krijgt ook de laatste maanduitgaven. Snel doen dus!

A l heel wat jaren zijn vervlogen in rusteloze gang naar onbekende
oorden.
M aar sinds ik hier ben neergestreken schieten woorden mij te kort
en val ik bijna stil.
E en groen historisch dorpje, verscholen tussen Heuvelrug en Rijn,
dat mij gevangen, en niet los laat.
R ivier, de pont naar Eck en Wiel, de molen, getild naar nieuwe plek
en nu zo fier te pronken staat.
O p korte afstand van mijn stee ruik ik de dennen in het bos,
ik zie de koeien in de wei.
N atuurlijk ben ik vleugellam,
maar `k hoef toch niet meer uitgevlogen.
G eluksgevoel betekent veel,
mijn grenzen zijn aan het ontwaken.
E n bij het licht van ondergaande zon of blauwe schijnsel van de maan
voel ik me ingetogen.
N og slechts de allerhoogste leeftijd kan mij dwingen om “zielsgewijs”
mijn vleugels naar de hemel uit te slaan.
Henny Loggers

klep 7 2013

02-10-2013

09:32

Pagina 1

(Zwart/Process Black Plaat)

DORPSAGENDA maand oktober/november:
DORPSAGENDA Gedurende deze zomer:
• tentoonstelling in Kasteel Amerongen…. Tot 28/10.
’t Huys in Europa. A diplomatic way of life
• 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
8 okt.
12
17
19
22
26

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

1 nov.

2 nov.

4 nov.
6 nov.
8 nov.
8 nov.
13 nov.
23 nov.

14.30 uur PCOB bijeenkomst in de Ark.
Presentatie Rijn en Rug door het Utrechts Landschap.
A.T.V Najaarscompetitie aanvang 10.30 uur.
A.T.V., ZomerAvondCompetitie, aanvang 19.00 uur.
DVSA, Après Ski Party, aanvang: 20:30 uur.
10.00 uur PCOB koffiemorgen in de Ark.
Sportdag-Binnensporten in De Ploeg.
Van 11.00 tot 17.00 uur kan iedereen kennismaken met
de binnensporten in Amerongen.
Zie ook: www.sportplatformamerongen.nl
Jokeren als klaverjassen bij Pv de Postduif in het lokaal
aan de kon. Julianalaan nr.40 Zaal open 19.15 uur.
Aanvang kaarten 20.00 uur inleg ¤3.50
Maarten Luther Wandeltocht. 5-10-15-20-30 en 60 km.
Nieuwe routes. Start ’t Berghuis.
Zie www.maartenlutherwandeltocht.nl
H.C. de Haaskamp, Algemene Leden Vergadering.
Rest. Buitenlust, Ladies Night aanvang: 20.00 uur.
Concert in de Andrieskerk 20.00 uur. Het Ebony Ensemble.
H.C. de Haaskamp, Hockeyfeest dames-1. Aanvang: 22.00 uur.
DVSA, Algemene Leden Vergadering.
Rest. Buitenlust Vauter dan Faut Feest. Aanvang: 21.00 uur.

Kasteel Amerongen is een van de weinige echt authentieke kastelen in
Europa. Om dit belangrijke en bijzondere cultuur historische erfgoed te
behouden zet de St. Vriendenkring Kasteel Amerongen zich in met groot
enthousiasme. Gesteund door momenteel ruim 750 Vrienden slaagt zij er
in jaar na jaar belangrijke projecten te realiseren.
Dit jaar bestaat de St. Vriendenkring Kasteel Amerongen 30 jaar!! Op 27
oktober a.s. wordt de jaarlijkse vriendendag gehouden, waar onze voorzitter en penningmeester verslag zullen doen van de plannen voor de toekomst en de recent gerealiseerde projecten zullen toelichten. Tevens zal
dhr. Sietsma, directeur van Kasteel Amerongen en van Huis Doorn een
toelichting geven over de toekomst van beide kastelen. De toespraken
zullen plaatsvinden in het Koetshuis en worden in een zeer aangename
muzikale omlijsting geplaatst. Na afloop is er gelegenheid onder het
genot van een drankje en een hapje oude vrienden te ontmoeten en nieuwe te maken. Voelt u ervoor deze bijzondere middag mee te maken dan
kunt u zich opgeven via: secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl
Toegang: Vrienden gratis, anderen 10 euro.Maar haast u, het aantal plaatsen is beperkt. www.kasteelamerongen.nl/vrienden

AMON de Ameronger Ondernemersvereniging
“AMERONGEN INSPIREERT/ AMON GROTE CLUB AKTIE”.
Er komen steeds meer positieve reakties op het werk van Amerongen
Inspireert. Zo gaan we De Grote Clubactie houden in de winkels en
bij ALLE Amerongse ondernemers om loten te verkopen, of om loten
te winnen bij de kassabonnen (in de periode 1 t/m 19 oktober 2013
in de winkels). De netto opbrengsten zijn voor het Sponsor Fonds om
verenigingen te steunen bij aktiviteiten.
Juist met aktiviteiten en evenementen wil Amerongen Inspireert toeristen naar Amerongen trekken.
Want laten we eerlijk zijn: AMERONGEN INSPIREERT ECHT WEL!
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Op bezoek bij ……….
In woonwijk Het Engelse Werk
wonen André en Ruth Penning
met zoon Casper en pleegzoon
Anthony. Bij hen ga ik op
bezoek. Nadat ik heb aangebeld
opent Ruth de deur en laat mij
gastvrij binnen. Ruth vertelt dat
zij is geboren in Arkel bij
Gorinchem en is opgegroeid in
een predikantsgezin. Hierdoor is haar interesse in de Bijbel en het
geloof ontstaan. Vandaar ook dat zij de studie Theologie heeft gedaan.
Voor het behalen van het eindexamen kreeg zij van haar ouders een
prachtig kado: “een vliegticket voor een verblijf van 1 jaar in Israel”. Ze
vertrok om een jaar in een soort kibboets te gaan werken. En daarmee
is het allemaal echt begonnen. Al snel bleek dat haar droom: “het verbeteren van de verhoudingen tussen de Joden en de Arabieren”, niet
zo snel te realiseren was. Maar hiervoor en hieraan wilde zij zeker werken. Door contact met Messiaanse Joden heeft haar echte bekering tot
het christelijke geloof plaatsgevonden. Na terugkeer in Nederland heeft
Ruth in Veenendaal haar HBO Theologie opleiding gevolgd. André, vertelt dat hij is afgestudeerd in Nederlands en Cultuur Geschiedenis. Ruth
heeft hij ontmoet en leren kennen tijdens haar studie theologie. Toen
Ruth in Israël was voor haar jaar stage is hij op bezoek gekomen. Op de
Olijfberg heeft André zijn Ruth ten huwelijk gevraagd. Voor hen is dit
nog steeds een heel bijzonder moment op een heel bijzondere plaats.
In de Bijbel wordt namelijk aangegeven dat Jezus op de Olijfberg zal
terugkeren op aarde. Terug in Nederland zijn André en Ruth getrouwd
en is later zoon Casper geboren. Na enige tijd besloten zij om met het
hele gezin voor drie jaar naar Israël te gaan. Dit keer om met hun werkzaamheden de Joden en Arabieren praktisch te helpen en als er naar
gevraagd wordt iets te delen van hun geloof in Jezus en de hoop die Hij
is voor Israël en de Arabische wereld. Ze waren als vrijwilligers verbonden aan een verzorgingstehuis met Joodse en Arabische bewoners die
in Jezus geloven. Zoon Casper kan zich van deze tijd ook nog één en
ander herinneren. Tijdens hun beider verblijf in Israël hebben zij ook
ervaren hoe moeilijk de Messiaanse Joden en de Arabische Christenen
het kunnen hebben. Deze worden gediscrimineerd en geïntimideerd om
hun afwijkende geloofovertuiging. Messiaanse Joden geloven namelijk
in Jezus en de meeste andere Joden (orthodox of seculier) vinden dat
dit ècht niet samen kan gaan met het Joods zijn. Na deze uitzending
keerden zij definitief terug naar Nederland. Na enige omzwervingen en
hulp van ouders konden zij hun woning in Amerongen betrekken. Zij vinden het mooi wonen in Amerongen. Met het oude centrum, de bossen,
de Rijn en de Betuwe op slechts een paar honderd meter afstand, voelen zij zich rijk bedeeld en zich helemaal thuis. In Amerongen willen zij er
ook voor de Amerongers zijn. Het is hun verlangen dat ze met hun
daden en woorden iets van Jezus kunnen laten zien. Op iedere laatste
vrijdag van de maand houden zij een bijeenkomst met gelijkgestemden.
Nuttigen met hen het avondeten, waarvan iedereen een deel heeft aangeleverd, en praten over dagelijkse dingen. Dit laatste vaak ook in relatie tot het geloof. Mensen in Amerongen die hiervoor belangstelling
hebben, mogen dit via de redactie van De Klepperman kenbaar maken.
André werkt nu als ouderenverzorger in Bilthoven. Werk waarin hij veel
voldoening vindt door vooral de dankbaarheid en de wijze levenslessen
van de ouderen. Ruth werkt voor de Near East Ministry en bereidt nu
zelf mensen voor die ook naar Israël gaan om vrijwilligerswerk te doen
bij Joden en Arabieren. Zij houdt intake gesprekken, schrijft stukjes en
verzorgt Bijbelstudies. De kinderen gaan naar de christelijke school.
Zoon Casper voetbalt bij de E1 van DVSA en pleegzoon Anthony begint
nu ook interesse in voetbal te krijgen. Misschien dat ook hij gaat voetballen. Met dit laatste besluiten we het interview af te ronden.
Op weg naar huis denk ik nog even na over dit bezoek. Wat een rotsvast geloof hebben deze mensen en wat een geluk stralen deze mensen
uit!. Zo aardig en zo hulpverlenend! Al snel kom ik tot de conclusie dat
mijn bezoek meer dan de moeite waard is geweest. Ik ben veel te weten
gekomen over de familie Penning, over Israël, Jezus, God en de Bijbel..
In mijn beleving is de familie Penning een verrijking voor Amerongen.
Redactielid: Jan Spies
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Sport in Amerongen.
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.
DVSA Een interim bestuur is voor een periode van 3 jaar aangetreden.
Huidige interim voorzitter is de heer Dirk van Engelenburg.
Voor het voortbestaan van DVSA en het bouwen aan een nieuwe toekomst is het nodig dat nieuwe voetballers de grasmat gaan betreden.
Vooral jeugdspelers zijn nodig. Want wie de jeugd heeft, …..! Daarom
deze oproep. `Hebt u een kind of kinderen (jongens en meisjes) die het
leuk vindt/vinden om teamverband te sporten en sportief wil/willen leren
voetballen? Breng dan met uw kind(deren) eens een bezoekje aan voetbalvereniging DVSA op sportcomplex De Burgwal en maak een afspraak
voor een paar gewenning en proeftrainingen. Het nieuwe interimbestuur
en de jeugdcommissie zullen u en uw kind)eren hartelijk ontvangen en
laten u graag zien op welke leuke en sportieve wijze zij uw kind(eren)
willen trainen en laten voetballen.
Hebt u als ouder of oudere zelf zin om te gaan voetballen? Dan bent
ook u hartelijk welkom. Help voetbalvereniging DVSA naar een betere, sportieve en succesvolle toekomst!
Contactpersoon: Dirk van Engelenburg (vanaf 18.00 uur op 06-51761575).

SVA HERFSTVOLLEYBALTOERNOOI
Sportvereniging SVA uit Amerongen organiseert sinds 1996 het stratenvolleybaltoernooi; tegenwoordig het SVA Herfstvolleybaltoernooi
genaamd. Iedereen, wonend op de Utrechtse Heuvelrug, kan een team
opgeven. De gemeenschappelijke factor kan een straat zijn, familie, collega’s, een bedrijf, een instelling, een organisatie etc. (alleen volleybalverenigingen zijn uitgesloten).
Een team bestaat uit 6 personen waarvan er steeds minimaal 3 dames in
het veld staan. De minimum leeftijd van de deelnemers is 15 jaar.
Het uitgangspunt is om een sportief evenement neer te zetten waarbij
onderling contact en sportiviteit centraal staan. Het Heuvelrug herfsttoernooi zal gehouden worden op donderdagavond 24 oktober 2013 in sporthal De Ploeg in Amerongen. Aanvang 19.00 uur.
Mochten zich veel teams opgeven dan hebben we ook maandagavond
21 oktober beschikbaar. Dit betekent dan wel dat je team op 2 avonden
moet spelen. Het inschrijfgeld bedraagt ¤ 25,00 per team.
Mocht dit je aanspreken, geef je dan op voor 1 oktober a.s. Dit kan
door de volgende gegevens te mailen naar dianabaauw@casema.nl
Naam contactpersoon, e-mail adres en telefoonnummer waaronder de
contactpersoon bereikbaar is, Naam waaronder het team speelt.
Nadere informatie over het toernooi wordt ruim van te voren bekend
gemaakt aan de contactpersoon en op de site van Sportvereniging
Amerongen SVA. www.svamerongen.nl

Jeugdbrandweer Amerongen-Leersum
succesvol bij landelijke finale in Ede.
Het aspiranten-team van onze jeugdbrandweer heeft op 28 september bij
de landelijke finale in Ede de landstitel
verdedigt. Dit jaar zijn ze op de derde
plaats geeindigd. Een prima resultaat
waarop iedere Ameronger trots mag zijn.

PUZZEL Wat voor een bedrijf heeft Okke Frijkers ?
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

Winnaar puzzel afgelopen maand: Dhr. Kooijman.
Oplossing puzzel september.
1. schelvis; 2. cavia; 3. hinde; 4. orka; 5. ooievaar; 6. tijger; 7. hamster;
8. otter; 9. nerts; 10. duikeend; 11. jachtvalk; 12. egel.
Schoothondje
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Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
Het spechten echtpaar aan het woord. “Zeg Jetje, heb jij
ook gezien dat er in de Overstraat een nieuwe BROODJESZAAK is gekomen?” “Ja Jacob, en dat is goed nieuws
ook voor ons. Want brood kruimelt en daar kunnen we vast
wel iets van meepikken. Ik denk dat we er voor de kruimels vaste klant
gaan worden.” “Maar Jetje ik zou dat in de bovenpolder maar niet te
luid rondbazuinen, hoor. Want dan gaat de hele vogelkolonie daarheen
en dan blijft er voor ons geen kruimeltje meer over”. “Nou Jacob, ik
denk dat de eigenaar Richard van den Brink helemaal niet erg vindt”.
Hij riep mij toe: “HOE MEER ZIEL HOE MEER VREUGD”
Dus met z’n allen op naar ’t Hoekie.

Geschiedenis van Amerongen.
Nije leere
Het geslacht Van Reede heeft in het grijze verleden een grote bijdrage
geleverd aan de politiek van de “Verenigde Nederlanden” Één staatsman mag beslist niet ongenoemd blijven. Dat is de Ameronger Goert
van Reede. Deze edelman die ook het slot Zuylestein in Leersum in zijn
bezit had, gaat al voor de afzwering van Philips II over tot
“de nije leere. Met hem gaat het gehele dorp Amerongen tot de “gereformeerden”over. Bij de ondertekening van het “Smeekschrift der edelen” aan de landvoogdes Margaretha van Parma in 1566, is hij echter
niet van de partij. Goert van Reede neemt als lid van de Staten van
Utrecht wel deel aan de afzwering van de Spaanse vorst Philips II. In verband hiermee is hij afgebeeld op het grote hervormingsmonument in
Geneve.

Oorlogsjaren door Meester Enserink
In januari 1944 was de Wilhelminaschool door de Duitsers gevorderd. Er
werd les gegeven in de sigarenfabriek van Bos op Santfoort. Het hoofd
van die school was toen Meester de Bonte. Deze werd in 1944/45 opgevolgd door Meester Maris. In september 1944 komt er een oproep om
de 2 leslokalen in de sigarenfabriek ook te ontruimen. De banken worden door van Lienden en zijn zoon naar de kerverij gesleept en opgeslagen. Een droevig gezicht. Toen konden we geen les meer geven.

INBRAAK, PREVENTIE, BEVEILIGING EN VERDACHTE SITUATIES
Inbraken Nu het ’s avonds sneller donker wordt zal ook in Amerongen,
net als elders in Nederland, weer (pogingen tot) inbraak gaan plaatsvinden. Daarom wat preventieve tips.
Maak het de inbrekers moeilijk! Verklein de kans op woninginbraak
door preventieve maatregelen. Sluit deuren en ramen met de
(ketting)haken of grendels. Zeker als u deze niet continue in de gaten
kunt houden. Sluit alles ook goed af als u weggaat van huis. Ja, ook als
u even naar de buren gaat of nog even snel boodschappen moet doen.
Zo verkleint u de kans op inbraak.
Beveiligen voordeur. Tegen brutaal optredende dieven en of die-vegges die bij u aanbellen en zodra u de voor-deur ook maar iets opent,
zich met geweld de toegang tot uw woning verschaffen, kunt u zich preventief beschermen. Beveilig uw voordeur met speciaal sluitwerk of met
een intercom met camera en of losse camera’s. Zodat u de deur niet of
niet helemaal open hoeft te doen voor onbekenden. Informeer hiervoor
bij de plaatselijke Doe-het-zelf winkel of bij een plaatselijk
Beveiligingsbe-drijf naar de mogelijkheden.
Verdachte situaties? Bel direct 1-1-2. Ziet u onbekenden in de straat,
in brandgangen of in portalen, die zich opvallend gedragen en teveel
interesse tonen in woningen? Of ziet u voertuigen langzaam door de
straat rijden en de inzittenden veel aandacht hebben voor woningen?
Dan zijn dit verdachte situaties! De politie kan helaas niet overal tegelijk
zijn en heeft daarom uw oren en ogen nodig. Let bij zich verdacht
gedragende personen op het uiterlijk van die perso(o)n(en) (geslacht,
leeftijd, huidkleur, gelaat, kleding, haardracht, snor, baard, litteken(s),
horloge, sieraden e.d.) en ook op de kenmerken van voertuigen
(type,merk, kleur, kenteken e.d.). Als u bang bent dat u iets zult vergeten, pak dan, als het mogelijk is, pen en papier en noteer alles even.
Bel hierna naar 1-1-2 en vertel rustig wat u heeft gezien.
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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 steeds in de 1e volle week van de maand
Advertenties: Stichting Promo Heuvelrug: mail: info@promoheuvelrug.nl
Drukwerk: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: info@promoheuvelrug
Marketing: Reclame Bureau NOVAD Amerongen
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Inlichtingen en reacties: Inzenden teksten (max. 150 woorden) in
word platte tekst en advertenties in jpeg of pdf voor de septemberuitgave: Uiterlijk op vrijdag 25 oktober aan de redactie van per mail:
info@promoheuvelrug.nl t.a.v. Linda v.d. Lans.

VERKOOP - VERHUUR REPARATIE
Overstraat 46 Amerongen T 0343 - 460 229
WWW.FIETSDOMEINAMERONGEN.NL

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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Nieuw in Amerongen:
UitjeHoofd
Praktijk voor beeldende therapie
Van Peter Beekman op de Schapendrift Zuid.
www.uitjehoofd.nu tel. 06-12305883

Personalia.
De jonge ondernemer Nico Buijink durft het samen
met zijn vader Henk Buijink aan om een geheel
nieuwe garage te beginnen in het pand van Elster
op het bedrijventerrein.Bravo!
(zie foto)

Balletje opgooien.
Wat vindt u van het zwembad in de Rijn weer openen?
Al is het in 2014 alvast maar 1 weekend in dat jaar.
Geef Uw reakties op info@promoheuvelrug.nl
Dorpsgericht werken.
In het project Dorpsgericht werken zitten nu de volgende projecten:
Aanleg mooie wandelroute van de Groene Entree Burgwal naar Kasteel
en Oude Dorp; Rotondes verder mooi aankleden; Studie Koenestraat;
Utrechtsestraat groenbeheer en opknappen; De duurzaamste straat van
de Heuvelrug: de Utrechtsestraatweg; Aanleg sociale volkstuinen op de
Akker; Onderzoek verbetering Veense fietspad;
Herinrichting van de Laan.
Nieuw idee…. De ideeënbus van het dorp.
Als u een idee hebt, mail dat door naar info@promoheuvelrug.nl

Voorjaarsreis Diaconale Stichting “Hulp Câmpina”
Van 5 t/m 12 oktober zal Diaconale Stichting “Hulp Câmpina” weer de
reis naar Roemenië gaan ondernemen. Addy van Eck en Kees van
Doorn gaan ruim 120 zeer arme gezinnen van voedselpakketten voorzien. Elk gezin wordt gesteund door een gezin uit Elst en Amerongen.
De Roemeense gezinnen worden persoonlijk bezocht door Addy en
Kees. Hierdoor kunnen we veranderingen in de gezinssituatie goed volgen en eventueel extra hulp bieden.
De voedselpakketten worden in Câmpina ingekocht, zodat de plaatselijke middenstand kan meeprofiteren en erbij betrokken raakt. Helaas verbetert de situatie bij de gezinnen niet of nauwelijks. De sociale voorzieningen in Roemenië zijn nog erg beperkt. De vaste lasten en de voedselprijzen blijven stijgen, terwijl lonen en pensioenen gelijk blijven of
lager worden. Ook worden veel mensen, die in West-Europa werken,
ontslagen zodat die inkomstenbron ook wegvalt. Daarom nemen we kledingdozen mee en geven enkele gezinnen extra financiële steun voor
medicatie of studie. Ook kunnen we tussendoor, in samenwerking met
de Karpaten Express uit Dordrecht, een extra transport met groente
conserven organiseren.
De Roemeense gezinnen zijn erg blij en dankbaar met de hulp uit
Nederland en kijken telkens naar ons uit.
Graag willen we meer gezinnen steunen en daarom zoeken we nieuwe
sponsors die 2x per jaar een voedselpakket willen financieren.
Meer informatie is te vinden op: www.hulpcampina.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via: 0344-689496.
Als u geen voedselpakket wilt sponseren, maar wel ons steunen, dan is
uw gift van harte welkom op rekeningnummer: 7234327.
Namens Diaconale Stichting “Hulp Câmpina”,
Marjon Kruissink

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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Gedicht.
Bemoediging.
Een mens lijdt dikwijls het meest
Door het lijden, dat hij vreest,
Doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen,
Dan God te dragen geeft.
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar,
Als vrees voor allerlei gevaar.
Maar komt het eens in huis,
Dan helpt de Heere altijd weer,
En geeft Hij kracht naar kruis.
Nic. Beets

(Zwart/Process Black Plaat)

AANMELDEN De Klepperman
kan nog steeds.
Hebben uw buren vergeten zich
aan te melden voor het blijven
ontvangen van de Klepperman?
Wilt u hen dan even laten weten
dat het nog steeds kan. Zij kunnen contact opnemen met
Stichting Promo Heuvelrug via:
info@promoheuvelrug.nl
Dank u wel!

MENS EN GEZONDHEID. Hooikoortsplant Ambrosia
Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplant genoemd. Dit geeft al aan dat
de plant hooikoortsklachten kan veroorzaken. Tijdens de bloei komen
grote hoeveelheden pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk allergeen. Dit
betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. De plant bloeit
vanaf eind augustus tot en met oktober waardoor het ‘normale’ hooikoorts seizoen in Nederland met wel 2 maanden wordt verlengd!.
Hatsjoe, hatsjoe, hatsjoe en snif, snif snif, zullen we dus nog wat langer
kunnen beluisteren! Als u deze plant in uw tuin of elders ontdekt, dan
graag deze boosdoener als onkruid behandelen. Dus verdelgen of uit
de grond trekken en hup in de groene kliko! De hooikoortspatiënten zijn
u zeer dankbaar. Voor het herkennen van de Ambrosia kun je op
www.natuurkalender.nl kijken. Alle hooikoortspatiënten: “sterkte toegewenst’!
Spoedig verwacht
In één van de volgende edities van De Klepperman, zal de apotheker u
van medisch nieuws gaan voorzien. En, dit nieuwsbulletin zal vervolgens
iedere maand een vaste plaats krijgen in onze dorpskrant.

Op het dak van buurmans huis
Het had die nacht zwaar geonweerd boven ons dorp
hemel en aarde waren vol donder en vuur.
In de na-nacht trok de bui langzaam voorbij
boven de rivier lichtte de hemel nog af en toe op.
En in de stilte die toen ontstond
klonk plotseling het geluid van de merel.
Hij zat op het dak van buurmans huis
en fluitend zong hij het hoogste lied.
Het maakte in zijn heldere eenvoud
meer indruk dan al het geweld
van het onweer dat eerder die nacht
de inwoners zoveel onrust had gebracht.
Ik opende het raam en sprak hem toe:
“Bedankt goede vogel, ga zo voort!”
Hij keek mij aan, sloot zijn snavel
en sprong fladderend van het dak.
En terwijl hij wegvloog en opsteeg
hoorde ik duidelijk wat hij sprak:
“Uw woord was nou net het laatste
waar het mij deze ochtend aan ontbrak!”
Simon van der Meer
Openingstijden:
Kasteel Amerongen: 1 april t/m 31 oktober di. t/m zo. 11.00-17.00 u.
1nov. t/m 31 maart za. en zo. 11.00-17.00 u.
Tuin, kasteelwinkel en -café op openingsdagen
van 10.30-17.30 u.
Bibliotheek:
ma. wo. do. 14.00-17.00 u. di gesloten
vrij. 14.00-20.00 u. za. 10.00-12.30 u.
Apotheek:
ma. t/m vrij. 8.30-17.30 u.

