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“De Kleppermannen” Wie zijn dit?
De “Kleppermannen” van deze uitgave zijn de mannen van Brasserie ’t
Hoekie.
Richard van den Brink en Bastiaan Veldhuis durfden het aan om in deze
moeilijke economische tijd een broodjeszaak te beginnen in de
Overstraat. Zij hebben zelf met eigen handen de hele inrichting
gebouwd. En….de gang komt er goed in. Zij kregen van de gemeente
alle medewerking. En zij wonnen de Heuvelrug prijs als meest succesvolle starter van het jaar 2013. Hun Brasserie ’t Hoekie positioneert zich
steeds meer en beter als STARTPUNT voor wandelaars, fietsers voor de
mooie natuur omgeving van Amerongen. De kwaliteit van hun aanbod
ligt op hoog nivo. Zo starten ze nu ook met het beste verpakte ijs ter
wereld van het merk Ben & Jerry’s. Loop eens bij hen binnen en beantwoordt hun “geklepper” Het zijn echte Amerongse kleppermannen.
VOORTBESTAAN KLEPPERMAN.
Om de klepperman te laten bestaan zal er deze zomer bij de huis aan
huisbezorging van de klepperman een acceptgiro worden bezorgd om
¤ 5,00 te storten voor een jaar lang ontvangen van de dorpskrant. Op
basis van de reakties vanuit de bevolking van Amerongen blijkt dat het
ontvangen van de klepperman zeer op prijs wordt gesteld.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG
De gemeenteraadsverkiezingen hebben nogal wat verschuivingen in de
zetelverdeling teweeg gebracht. Daar moet nu een nieuw coalitie uit
worden gevormd. Met daarbij de benoeming van de wethouders. De
grootste partij D66 mag het voortouw nemen. Wij zijn benieuwd hoe
dat gaat uitpakken. Want ook in Amerongen blijven wij te maken hebben met ons gemeente bestuur.

Het bezoek aan de website www.amerongeninspireert.nl neemt wekelijks toe. Men kijkt op het nieuws. Men schakelt door naar de links. Maar
het belangrijkste is de DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER
van Amerongen. Dit is een belangrijk afstemmings gegeven voor verenigingen om hun aktiviteiten te plannen. Bovendien wordt deze doorlopende evenementen kalender frequent doorgestuurd naar zo’n 60
adressen zoals hotels, vakantie parken bed and breakfast-adressen en
VVV om op basis van deze kalender zelf arrangementen te maken. Zo
stimuleren wij samen met hen het bezoek aan Amerongen.

DORPSAGENDA maand april:
DORPSAGENDA Gedurende deze zomer:
• Openstelling Kasteel in de zomermaanden: 1 april t/m 31 oktober
2014 iedere donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van
09.00 t/m 21.00 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

DORTPSAGENDA april 2014.
3 april Zendingshuis Cursus Bijbels Hebreeuws 19.45-21.45 uur
3 april 14.00 uur Spelen met Taal. Bibliotheek
5 april 10.00-11.30 uur IVN Vogels kijken in de Bovenpolder.
Uitkijktoren
6 april SportOptimaalRun 5 en 10 km.
Start 12.00 uur Sportpark Burgwal. Info: www.sportoptimaal.nl
8 april 14.30 uur PCOB in de Ark: Op weg naar Pasen
8 april 10.00-11.30 uur Mantelzorg Bibliotheek
9 april 20.00 uur Autisme info in de Regenboogschool
2,9,16 Vogelcursus Dorp en Natuur. info@dorpennatuur.nl
11 april 17.30 uur Open Maaltijd in de Ark. Opgeven tel 451691
11-14 Stilte week Zendingshuis. Thema We gaan naar Jeruzalem
17 april 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgericht werken in ’t Hoekie
17 april 17.00 tot 20.00 uur Open Inloop Netwerk in Buitenlust
18 april 12.00 uur Bibliotheek Paaslunch
19 april 20.00 uur zaal open 19.00 DVSA Bingo Burgwal 6
24 april 19.45-21.45 uur Zendingshuis Cursus Bijbels Heebreeuws
26 april hele dag KONINGSFEEST
27 april 19.00 uur Bijeenkomst Grote zaal Zendingshuis
Groeien in Overgave
29 april 14.00-16.00 uur Bibliotheek
Info Omgaan met veranderend gedrag
28 april – 2 mei Zendingshuis Fietsdagen
30 april Passage ledenbijeenkomst. The Herman Singers uit Waarder
zingen afgewisseld door verhalen, over kaas en kaasproeverij.
Ook gasten zijn van harte welkom.
Aanvang 19.45 uur in de grote zaal van de Ark.
3, 4 mei 13.30 uur Kasteel Amerongen
Workshop Bloemschikken door NatuurlijkBloemen
3, 4 mei Kasteel Amerongen Evenementen dagen

DORPSGERICHT WERKEN.
Het dorpsteam is weer bijeen geweest en er is over de projecten
gesproken. Het laatste nieuws is:
~Dorpsakker de Parel… de volkstuintjes van de zusters. Het loopt heel
goed en de zaaiperiode begint weldra. Velen hebben de moestuin cursus gevolgd. Ga er maar eens kijken. Het wordt mooi.
~De Utrechtsestraatweg wordt de duurzaamste straat van de gemeente.
Daar gaat men nu binnenkort mee aan de slag. Architect Griffioen en
aannemer Peter van Reenen pakken dit project op.
~Het Veense Fietspad. Daar is nu een opknaptekening van gemaakt
door Evert Verweij die samen met de gemeente een plan maken. Het
fietspad gaat er slecht uitzien en opknappen is heel erg nodig.
~De wandelroute van de Groene Entree de Burgwal naar Kasteel
Amerongen en het oude dorp is inmiddels mooi uitgetekend. Er komt
binnenkort een informatiebord op de Burgwal van de route.
~Onderzoek verkeer Koenestraat: in april komt er een huis aan huis
enquette onder de Amerongse bevolking.
~De Laan. Dit is een onderwerp van de gemeente samen met het Kasteel.

PERSONALIA.
De architect Griffioen spant zich heel goed in om het Amerongse bedrijventerrein te renoveren. Er zijn 6 werkgroepen door hem aan het werk
gezet om te onderzoeken wat er aan verbeteringen kunnen en moeten
worden aangepakt. Jan…bravo! Zo help je mee om iets moois in
Amerongen te realiseren.

KONTAKTEN EN VERBINDINGEN.
Op iedere 3e donderdag van de maand wordt er van 17.00 tot 20.00
uur een kontaktbijeenkomst gehouden in Buitenlust voor ondernemers
en verenigingen. Onder de naam OPEN INLOOP NETWERK BIJEENKOMST kan iedereen binnenlopen om kontakten te leggen. Na twee
keer blijkt nu al dat dit aan een behoefte voorziet. Dus wilt u ondernemers en verenigingen ontmoeten, stap dan even binnen.

Koningsdag.
Nog maar een paar weken en dan is de allereerste Koningsdag. In dit
bijzondere jaar heeft de Oranje Vereniging Amerongen er weer een
sfeervol programma van gemaakt. Het begint al op woensdag 23 april
met de Oranjebingo voor ouderen, op vrijdag 25 april vervolgen we het
feest met Rockin’ with the Royals, de muziekavond met bands uit het
dorp. Op zaterdag 26 april trappen we af met de aubade op de Hof en
vanaf daar worden de inwoners van Amerongen en omstreken van alle
leeftijden de gehele dag vermaakt, van de kinderspelletjes naar de braderie, meezingen met het dweilorkest en afsluitend weer een groot
feest met een spetterende band. Alle activiteiten bevinden zich op en
rond de Laan. Binnenkort vallen de programmaboekjes weer op de mat
voor het gehele programmaoverzicht van Koningsdag of neem alvast
een kijkje op onze vernieuwde website www.ovamerongen.nl

WAARDEBONNEN.
De reakties uit het dorp op de waardebonnen zijn heel duidelijk. De
waardebonnen hebben alleen zin als er een aantrekkelijke kortingswaarde tegenover staat en het dagelijkse producten betreffen. Op basis hiervan zullen winkeliers hun waardebonnen aktie voortzetten. Kijk zelf maar
of dat voor u aantrekkelijk is.
EN MAAK ER DAN GEBRUIK VAN, door de waardebon aan te bieden!

Gedicht.

AFDROGEN
’t Begin was net als in een roes;
Hij stond werkelijk paf.
Want was hij klaar onder de douche,
Dan droogde zij hem af.
Hun huwelijk degradeerde snel,
Het werd voor hem een straf.
Douchen doet hij zich nog wel,
Maar zij droogt hem anders af!

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jetje heb jij ook de ooievaar in de bovenpolder
gezien?” Die kwam zomaar bij ons op bezoek. Hij was op
onderzoek gestuurd door zijn vrouwtje om te kijken of het
nest op de paal in de bovenpolder voor hun aanvaarbaar
is voor de ooievaars eieren. Zij zijn wel heel kritisch. De ooievaars man
heeft mij gevraagd om de hulp van het dorp in te roepen om nog eens
goed te kijken naar de plaats. Hij was niet erg tevreden. “Oh Jacob, wat
zou dat mooi zijn als wij in de bovenpolder ook weer ooievaarsbewoners
krijgen” In het dorp zijn vast wel mensen die hulp kunnen bieden. En al
die jonge vrouwen in Amerongen die zien “rijkhalzend” uit naar de ooievaar. Dan kunnen de wiegjes weer gevuld worden. Maar zonder ooievaars wordt dat natuurlijk niets.
Jacob, “Ameronger help ons dus om de ooievaars hun nest te laten vinden.” Dat is goed voor het dorp.

Geschiedenis van Amerongen.
Het Johanniter hospitaal in Amerongen werd door de Duitse Keizer aan
het dorp geschonken als dank voor zijn verblijf in Amerongen. Het werd
geplaatst op het terrein direct ten oosten van de Bergjessteeg, langs de
Rijksweg. Vooral tijdens de oorlog heeft dit ziekenhuis zeer goede diensten bewezen. In het begin van de jaren vijftig werd tot afbraak overgegaan. Het gebouw werd herplaatst in Groesbeek en of dit nu nog in
gebruik is bij de Stichting Groesbeekse tehuizen is niet bekend.

PUZZEL Voor deze maand heb
ik voor u weer een zogenaamde
zoekpuzzel. U moet de gegeven
woorden (allemaal plaatsnamen)
opzoeken en doorstrepen. De
woorden kunnen zowel horizontaal als verticaal of diagonaal in
het diagram staan. Sommige letters zijn een of meerdere keren
gebruikt. Als u alle woorden hebt
doorgestreept, vormen de overgebleven letters twee lekkernijen
met een plaatsnaam.

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.

Art2Move, kunst om in beweging te komen.
Sinds begin dit jaar is Peter Beekman in Amerongen zijn praktijk voor
beeldende therapie gestart. Vaak wordt beeldende therapie geassocieerd met ontspannen creatief bezig zijn. Niets is minder waar: beeldende therapie is een nonverbale therapievorm die ingezet kan worden bij
psychiatrische en psychische problematiek. Door het werken in het creatieve proces kan men inzicht krijgen in die problematiek en loopt men
tegen dezelfde dingen aan als in het dagelijks leven. Men kan op deze
manier werken aan die problemen. Voorbeelden hiervan zijn laag zelfbeeld, rouwverwerking, depressiviteit, ADHD, angsten, slecht presteren
en andere psychische problemen. Om kennis te maken met deze therapievorm kunt u zich opgeven voor een gratis proefsessie. U kunt daarvoor contact opnemen met Peter Beekman via 06 12305883 of via de
website www.art2move.nu. Ook kunt u binnenwandelen op de
Schapendrift Zuid 19a. Naast Art2Move is hier ook het atelier van
fashion designer Irma Borgsteede gevestigd.

‘Open maaltijd’.
Donderdag 10 april 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen
weer een ‘Open maaltijd’. U kunt genieten van een heerlijke driegangen
maaltijd, inclusief een drankje en een kopje koffie of thee.
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en om 18.00 uur starten we
met de maaltijd. U kunt zich hiervoor op donderdag 3 en vrijdag 4 april
tussen 18.00 en 20.00 uur telefonisch opgeven bij:
mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691. De kosten zijn ¤ 7,50 p.p.
Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

BERICHT IN DE KLEPPERMAN.
Iedereen die een bericht geplaatst wil hebben in de klepperman kan
kopij aanleveren. Het stukje kan maximaal 150 woorden hebben. Kopij
voor het mei nummer insturen naar info@promoheuvelrug.nl naar Linda
van der Lans. Uiterlijke inzending voor het mei nummer is 24 april 2014.

Inlichtingen en reacties:
Voor de uitgave mei 2014 moeten de stukjes uiterlijk 24 april
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

NIEUWS VAN HET ”GEMEENTEHUIS”.
WereldKidz. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksrapport van Ernst & Young zal Wereldkidz door het strak uitvoeren van
meerjarenbegroting 2014-2017 een sluitende exploitatie realiseren.
Hiermee zal het acute liquiditeitstekort van 2013 verholpen zijn.
Afspraken worden (nog) gemaakt voor het scherp controleren van de
uitvoering van de meerjarenbegroting. Het bestuur van de gemeente
gaat het onderzoeksrapport bespreken met de Raad van Toezicht en het
bestuur van Wereldkidz.
Nieuw contract demontage afgedankte elektrische en elektronische
apparaten.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs een contract gesloten
met Road2Work uit Ede voor handmatige demontage van E-waste
(afgedankte elektrische en elektronische apparaten) dat op de milieustraat wordt ingezameld. Dit doen mensen die weer intreden op de
arbeidsmarkt en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het nieuwe
contract is geheel in lijn met het nieuwe afvalbeleid van de gemeente.
Duurzaam doen.
Alle acht ondernemersverenigingen van de Utrechtse Heuvelrug, en de
Gemeente en de Hogeschool Utrecht hebben op 15 maart j.l. de overeenkomst ondertekend voor de officiële start van DUURZAAM DOEN!
Het logo/keurmerk is definitief vastgesteld. Voor het in aanmerking
komen en het daadwerkelijk mogen gebruiken van het keurmerk voor
duurzame Heuvelrugproducten, worden regels opgesteld.
Meerjarenbegroting 2015 - 2018.
Voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2015 – 2018 zijn de
mogelijkheden voor de nieuwe gemeenteraad in beeld gebracht. De
mogelijkheden betreffen bijvoorbeeld: forse bezuinigingen, verhogen
van leges en gemeentelijke (woz)belasting, verkoop van eigendommen
(vastgoed) en genereren van opbrengsten uit reclame (zuil en lantaarns).
De nieuwe gemeenteraad zal hiermee aan de slag kunnen gaan.

Talentenruil inspireert!
Vrijdag 21 maart stond het thema ‘Talentenruil’ centraal tijdens de
gesprekskring van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië.
Tijdens deze bijzondere bijeenkomst dachten de deelnemers na over
hun talenten en deden een talententest. Het was verrassend hoe iedereen door het maken van een paar testvragen al ontdekte op welk vlak
hun talenten lagen: in de sociale, creatieve of technische hoek. Maar
toen kwam het leukste nog: verschillende vrouwen hadden iets meegenomen en boden die ‘talenten’ aan om deze aan een ander te leren.
Een Venezolaanse kwam met leuke rozetten van stukjes stof, een Turkse
vrouw kwam met bijzonder haak/breiwerk met kraaltjes erin verwerkt;
een Nederlandse dame bood aan iemand anders hartige taarten te
leren maken; een jonge Turkse vrouw bood bijzonder brood aan en
iemand anders bood gitaarles aan. Het was een ruilmarkt die inspireerde
om deze talenten ook te gaan ontwikkelen!
De gesprekskring is bedoeld voor vrouwen en mannen, Nederlanders
en nieuwe Nederlanders. Doel is om elkaar te ontmoeten en dingen
over elkaars culturen uit te wisselen. Elke keer wordt er een thema
besproken dat de deelnemers zelf aandragen.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 11 april! Allen hartelijk welkom!
Zie ook www.zdh.nl. Voor meer informatie, neem contact op met Corry
Eilander, tel. 0343 723 780 (maandag, donderdag en vrijdag) of mail
c.eilander@zdh.nl.

GRATIS Nederlandse taallessen!
Elke donderdag en vrijdag organiseren de diaconessen uit Amerongen
taallessen voor migranten. De taallessen zijn bedoeld voor iedereen die
de Nederlandse taal wil leren of verbeteren.
Hoe belangrijk het is om de taal te kunnen spreken van het land waarin
iemand woont, blijkt wel in de dagelijkse praktijk. Het helpt om te integreren en mee te doen in de samenleving. Er is een taalcursus op donderdag van 11.00-12.30 uur en een op vrijdag van 13.30-15.00 uur.
Cursisten kunnen op elk gewenst moment instromen en meedoen zo
lang ze willen. Ze krijgen les van een ervaren docent. De taallessen zijn
gratis en worden gehouden aan Jan van Zutphenweg 4 in Amerongen.

Oplossing puzzel maart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

paashaas
eieren
krentenbrood
kuikens
voorjaar
narcissen

Er waren helaas geen goede oplossingen afglopen maand.

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

Amerongen heeft een eigen volkslied.
Waar lang geleen de Batavier
Eens leefde frank en vrij
Daar ligt nu Amerongen fier
Hun nazaat dat zijn wij
In ’t lieflijk groen verscholen
Aan d’oever van de Rijn
Door wonen en daar werken zij
Die Bata’s zonen zijn.
Maar wat er ook veranderd zij
In trouw zijn we hun gelijk
Die deugd zo groot als Batavier
Zijn d’Amerongers rijk
In trouw aan koninginne
En ’t Koninklijk gezin
Hoezee voor ’t Batavierenland
Hoezee voor Koning en Koningin!

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

Totale waarde

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 5,00 op
Italiaanse wijnen naar keuze.
(uitgezonderd aktie artikelen)
Il Sogno Overstraat

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 10,00
Bij aankoop
van Bommel herenschoen
Loek Shoes Amerongen

geldig tot 01-05-14

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 5,00
Bij besteding van ¤ 25,00
aan tuinartikelen
Vakwinkel Kleton

WAARDEBON Euro 2,50
Bij aankoop van 3 bekers
Ben & Jerry’s ijs
Brasserie ’t Hoekie

WAARDEBON Euro 3,00
Bij gezinspak patat
Plus 4 frikandellen
(of 4 kroketten)
Cafetaria Solo

geldig tot 01-05-14

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 10,00
Op een kussen naar keuze
Woninginrichting Breeschoten

WAARDEBON Euro 4,00
Op het volledigste
autowasprogramma
Autobedrijf Reede BV

WAARDEBON Euro 150,00
Op Renault Clio 2008
Kenteken 60-GZX-1
www.autobedrijfaim.nl

geldig tot 01-05-14

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 1,50
Bij elke cartridge naar keuze
HATO Computers

Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl

WAARDEBON Euro 5,00
Bij besteding van ¤ 25,00
fietsverzorging
Fietsdomein Overstraat

geldig tot 01-05-14

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 11,00
Bij 3 pakken stofzuigerzakken
naar keuze.
Bij Expert Leersum

Uiterste inleverdatum 30-04-2014

WAARDEBON Euro 5,00
Bij besteding van ¤ 25,00
aan schildersartikelen
Schilderswinkel van Doorn
Donkerstraat 5

geldig tot 01-05-14

geldig tot 01-05-14

WAARDEBON Euro 2,50
Op de nieuwe collectie
sieraden
Bij Fox HairFashion
van Theo Vosmeer

geldig tot 01-05-14

216,30

geldig tot 01-05-14

Euro

WAARDEBON Euro 1,80
Voor gratis blikje frisdrank
Bij een menu van ¤ 10,00
Cafetaria De Brabander.

U mag hieronder in 4 vakjes zelf Uw wens voor een waardebon invullen en daarbij
aangeven wat het bedrag is, waarvoor u de waardebon wilt besteden en bij wie u die
wilt besteden
Deze zelf ingevulde waardebonnen in een envelop doen met naam , straat en telefoonnummer en deze afgeven in Brasserie ’t Hoekie. De Klepperman gaat dan voor
u uitzoeken of u deze wens in Amerongen ingevuld kunt krijgen.

WAARDEBON Euro ..................(zelf invullen)

WAARDEBON Euro ..................(zelf invullen)

Voor besteding van ..............................................

Voor besteding van ..............................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bij:...............................................................................................

Bij:...............................................................................................

WAARDEBON Euro ..................(zelf invullen)

WAARDEBON Euro ..................(zelf invullen)

Voor besteding van ..............................................

Voor besteding van ..............................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bij:...............................................................................................

Bij:...............................................................................................

