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“De Klepperman” Wie is dit?

De nieuwe klepperman van deze januari uitgave is Arie van de Berg, een
rasechte Ameronger. Arie is 56 jaar geleden geboren op Overstraat 12.
Zijn vader heette ook Arie en zijn grootvader eveneens. Die verzon de
bijnaam “Arie de Pop”. Deze Arie wordt door de oude Amerongers ook
wel Arie de Pop genoemd. Hij vindt dat een eretitel door zijn opa
bedacht. Arie is net als zijn vader vrachtwagenchauffeur in Tiel.
Zijn vader had in Amerongen een zand- en grindbedrijf.

Samenwerking ‘Amerongen Inspireert’ en ‘Wegwijsinamerongen’.
Er ontstaat een heel goede samenwerking tussen
www.amerongeninspireert.nl om toeristen te werven en
www.wegwijsinamerongen.nl om de Amerongers van alles op de hoogte
te houden.
De klepperman in 2016.
Tot en met mei 2016 zal de klepperman in drukvorm nog huis aan huis
worden bezorgd. Behalve in de 400 nee/nee brievenbussen.
Vanaf de juni 2016 uitgaven verschijnt de klepperman uitsluitend in digitale
vorm. Wie geen internet heeft kan bij de receptie in Allemanswaard een
uitdraai vragen. Vanaf juni 2016 is de klepperman GRATIS!
Ansichtkaarten in Amerongen.
Deze keer geen ansichtkaart. Wel een vraag.
Hebt u zelf nog een mooie ansichtkaart?
Scan die in en stuur die naar rjvee@ziggo.nl
Attentie: Zie het programma van de Nieuwjaarsreceptie voor heel
Amerongen op maandag 4 januari om 20.00 uur in Allemanswaard.

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 januari
4 jan. Nieuwjaarsreceptie voor alle Amerongers 20.00 uur
			
in Allemanswaard.
12 jan. PCOB bijeenkomst 14.30 uur De Ark.
17 jan. 5 voor 5 dienst in de Andrieskerk.
22 jan. Concert Andrieskerk 20.00 uur.
23 jan. Allemanswaard, Richard van Bergen, Rootbag 21.00 uur.
27 jan. Passage Vrouwen 19.45 uur in de Ark
31 jan. Open Podium 15.00 uur Allemanswaard.

Bedrijven nieuws.
Verse gerechten bij Durak Eethuis.
Eethuis Durak het Turkse eethuis wordt geprezen om de goede keuken.
Ga het eens proberen.
Sportschool Somatic gaat in januari onder een andere naam open.
Let op het publicatie bord op de rotonde.

Gemeentekantoor is verkocht.
Wij heten de familie van Michiel Scheidt van harte welkom in Amerongen.
Zij gaan er met 3 gezinnen “op stand” in wonen.
Het bordes blijft beschikbaar voor het dorp Amerongen.
Dorpsgericht werken.
Alle projecten lopen goed. Volgende klepperman meer hierover.
Eenmaal per maand komen vrijwilligers van Dorpsgericht Werken
Amerongen bijeen in Buitenlust (van 12-14 uur). De volgende vergadering
is op donderdag 18 januari. Belangstellenden zijn welkom

Start muziekcursus Blaas Maar Raak bij Ons Genoegen.
Vind jij muziek maken ook zo leuk?
Op 2 februari start onze oriënterende muziekcursus ‘Blaas Maar Raak’
weer.
Blaas Maar Raak is een 6-delige muziekcursus voor de groepen 4 t/m 7.
In een les die helemaal draait om de muziek legt Pascal uit wat een orkest
is, welke soorten orkesten er zijn en welke instrumenten je daarin kunt
vinden. De muziek en verschillende instrumenten worden op enthousiaste
wijze gepresenteerd.
De laatste les is een presentatie voor de ouders.
De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag (niet in de
voorjaarsvakantie) van 15.30-16.15 uur in ons Muziekcentrum,
Majoorsweg 6.
De kosten bedragen 20 euro.
Aansluitend op dit programma kunnen wij muzieklessen verzorgen, maar
als je wilt mag je daarvoor ook al direct contact met ons opnemen.
Voor meer informatie: www.onsgenoegenamerongen.nl,
bovenaan blaas maar raak!!!
Informatie en opgeven via: jeugdonsgenoegen@gmail.com
of een telefoontje naar 0343-453152

Super Sfeervolle Kerstmarkt bij Kaarslicht.
Hoewel de kerstmarkten van Amerongen en Leersum gelijktijdig werden
gehouden en in Leersum het spookverhaal de ronde deed dat de
kerstmarkt in Amerongen niet door zou gaan, viel hiervan in de praktijk
niets nadeligs van te merken. Zo’n 3000 bezoekers brachten een bezoek
aan de ‘Oud Hollandse Kerstmarkt bij Kaarslicht’ op de Hof.
“Zo sfeervol is deze
kerstmarkt lang niet meer
geweest” reageerden
velen.
Met 27 kramen met
alleen kerst (gerelateerde)
producten, in stijl geklede
kooplieden, een andere
indeling en 4 verschillende
ambachten, werd de
Oud Hollandse Kerstsfeer
gerealiseerd.
Artiesten
“De Marskramer” en
zanger “Raoul” zorgden
voor de bijzondere
muzikale omlijsting.
Glühwein, broodjes
beenham, poffertjes
en erwtensoep vonden
gretig hun aftrek.
Veel bezoekers bleven
ook tijdens etenstijd
gewoon op de
kerstmarkt.
Een succes voor
Amerongen,
Amerongen Inspireert,
alle behulpzame
vrijwilligers en organisator
Promo Heuvelrug.

Op de foto’s een sfeerimpressie
van afgelopen vrijdag
18 december

Kerstmarkt 2016.
Er is tijdens de kerstmarkt een heel goed nieuw idee geboren, namelijk
om in 2016 drie dagen lang in Amerongen een groots opgezette
kerstsfeer te gaan ontwikkelen. Dat betekent dat ‘Kasteel Amerongen’
samen met de ‘Oud Hollandse Kerstmarkt bij Kaarslicht’ op de Hof en
samen met de Jumbo in kerstsfeer en Allemanswaard in kerstsfeer en het
Zendingshuis gaan samenwerken om Amerongen in kerstsfeer op de
publiciteit van het regionaal toeristenburo te promoten voor een brede
doelgroep. Met name naar het randstad publiek. Die 3 dagen worden
gehouden op 16,17 en 18 december 2016. Iedereen is heel enthousiast
over dit idee.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob, heb jij ook zo genoten van de kerstmarkt op
de Hof. Ik vlieg normaal nooit in het donker boven
Amerongen. Maar nu bleef ik maar doorvliegen boven
de Hof.”
“Ja Jetje, alle vogels waren in de weer bover de Hof. En wat werd er toch
mooi gezongen.”
“Zeg Jacob, zouden wij in de Bovenpolder voor alle vogels ook zo’n
mooie kerstmarkt opzetten.” “Maar Jetje, wat moeten we daar dan
verkopen?” “Oh Jacob, ik weet van alles te bedenken hoor. En ik denk
dat de boswachter ons zeker wel wil helpen met vogelsnoepjes, mooie
ringetjes aan onze poten en spiegeltjes.”
“Ja Jacob, we gaan het doen! ’Kerst in de Bovenpolder’. Mooi zeg.”

Historie van Amerongen.
Kom op 4 januari 2016 naar Allemanswaard en kijk en luister daar
naar de film “Verhalen van Vroeger”. Hier vertellen oud Amerongers
HOE het vroeger in Amerongen was. Een heel vermakelijke film die
is opgenomen door Arie Rebergen in het vroegere kamertje van het
Tabaksteeltmuseum.
Vele van de verhalenvertellers leven niet meer. Echt een historisch
dokument. Kom kijken.

De Uitkijktoren in Amerongen.
Er is een werkgroep gevormd die snel
aan de slag gaat. Eind 2016 moet de
uitkijktoren open zijn voor het publiek.
Dat wordt een druk jaar om naar uit-tekijken.

Onderzoek woonwensen van 55-plussers in Amerongen afgerond
U heeft hem deze zomer misschien wel aan de deur gehad: Pelle Elzinga,
student aan de Saxion Hogeschool in Deventer, inmiddels afgestudeerd.
In opdracht van de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug
onderzocht hij de woonwensen van Amerongse 55-plussers, met name
hun behoefte aan een ‘Woongemeenschap van Ouderen’
Het draagvlak voor deze woonvorm bleek inderdaad te bestaan. Als
voordelen zagen de Amerongse 55-plussers: gezamenlijk gebruik
van voorzieningen als logeerkamer, (binnen)tuin, wasmachines e.d. ;
gezamenlijke inkoop van zorg; elkaar onderling hulp bieden; en de
gezelligheid van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
In Allemanswaard is ruimte: in het appartementengebouw dat Dura
Vermeer daar wil bouwen, kunnen zo’n 20 huurappartementen in de vrije
sector voor een Woongemeenschap voor Ouderen worden bestemd.
Wanneer u interesse hebt om aan dit project mee te doen, kunt u zich
opgeven via info@cbwh.nl.
Wilt u eerst meer informatie? Het complete rapport kunt u inzien op de
website van de CBWH: www.cbwh.nl/projecten.
Wij houden u via de Klepperman op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-02-2016

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 01-02-2016

geldig tot 01-02-2016

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon

Elk 3e pak stofzuigerzakken gratis
Alle soorten aanwezig
Expert Leersum

Namens alle medewerkers
van de Klepperman
een gelukkig Nieuwjaar
toegewenst.

Overstraat 33

Gedicht.
Schutting.
Haar buurman deed zich aardig voor,
Maar zij had hem heel snel door.
Zo had ze ook in de gaten dat,
Er een gaatje in de schutting zat.
Wat ze toen zei was zeer banaal.
’t Was eigenlijk pure schuttingtaal.

Op de foto rechts
‘Het huchie’
in de Nederstraat met
op de achtergrond de
Andriestoren
en op de foto onder
‘Kasteel Amerongen’

Puzzel.
Oplossing vorige puzzel:
Overleg, eervol, vloer, over, ver, re, ren, nier, knier, inkeer, kleiner.
Winnaar: Veronique Bessseling.
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.
Het is bij deze puzzel de bedoeling om de twee gegeven woorden te
verbinden door een ander woord. Het aantal letters daarvan geef ik aan.
Hieronder de gevraagde woorden:
			

Bank        . . . .        Zwart

			

Water        . .           Zee

			

Zuur        . . . .         Masker

			

Hagel        . . .         Kalk

			

Achter      . .           Loop

			

Morgen    . . . .         Vonk

			

Regen      . . . .        Veter

			

Bel          . . . .        Beeld

			

Brood     . . . . .        En

Pro gr a m m a N ie u w ja a r sre c e p ti e .

Uitnodiging voor alle amerongers.
Maandag 4 januari 2016 om 20.00 uur in Allemanswaard.
20.00 uur Opening door Rein van Ee.
20.05 uur Film Verhalen van Vroeger.
Dit mooie dokument van oud Amerongers geeft heel goed
weer hoe Amerongen er vroeger uitzag. Dat is interessant
voor nieuw ingekomenen. Dan krijg je direct een indruk van
de oude Amerongse sfeer. Die sfeer willen we als uniek voor
Amerongen behouden en in stand houden. Daar hebben de
nieuw ingekomen Amerongers ook iets aan. Oud en nieuw
aan elkaar verbinden is de grote uitdaging.
20.25 uur Wegwijs in Amerongen. Door Harry Ruys.
Dit is een onderdeel van dorpsnetwerk. Onder supervisie van
de gemeente heeft elke dorpskern een dorpsnetwerk. In
Amerongen wordt dat ingevuld door een groepje vrijwilligers
die dit dorpsnetwerk verder dagelijks gaan invullen met de
website www.wegwijsinamerongen.nl
Harry Ruys legt tijdens de nieuwjaarsreceptie uit wat er
allemaal verder gaat gebeuren. `U gaat er nog veel over horen.
20.30 uur Film Verhalen van Nu.
Naast de verhalen van vroeger is deze film onlangs in de Tram
opgenomen met nieuwe inwoners samen met oud
Amerongers. In deze film ziet u hoe nieuwkomers vaak moeite
hebben om het Amerongse wij-gevoel zich eigen kunnen
maken. Zo wordt Amerongen oud met Amerongen nieuw aan
elkaar verbonden.
20.40 uur Zanger Raoul uit Amsterdam.
Deze jonge enthousiaste net afgestudeerde zanger op het
Amsterdamse conservatorium zingt de sterren van de lucht.
Hij verzorgd na 21.00 uur een uur lang een zangprogramma,
terwijl iedereen elkaar nieuwjaar kan wensen.
20.45 uur Martine Floor spreekt over timemanagement
en communicatie.
Zij maakt daarbij gebruik van alle vormen van sociale media.
In 5 minuten legt ze kort uit hoe ze dat doet.
Zij gaat in Allemanswaard cursussen opzetten.
20.50 uur Ondernemer van het Jaar 2015.
20.55 uur Triomfprijs van Amerongen 2015.
21.00 uur Elkaar Nieuwjaar wensen.
22.30 uur Einde avond.

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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