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“De Klepperman” Wie is dit?

Hier is weer een nieuwe Klepperman.
Deze keer een in Overberg geboren Ameronger,
Jos Huibers.
Hij werd in januari jl. De Ondernemer van het Jaar 2014 van Amerongen.
Jos Huibers is de directeur eigenaar van Huibers Electronische
Isolatiesystemen. Zijn bedrijf zit op Industrieweg 7 in Amerongen.
De onderneming is internationaal zeer succesvol met klanten over de
hele wereld. Vooral in Rusland is hij druk in de weer bij de Russiche
spoorwegen om de sterk verouderde electro locomotieven van de
spoorwegen weer te renoveren. Vooral nu de spoorlijn van China naar
Rotterdam via Rusland belangrijk gaat worden is het werk van Jos
Huibers heel belangrijk. Hij is een “echte”ondernemende Klepperman.

Amerongen Inspireert.
De Stichting Amerongen Inspireert is de uitgever van de maandelijkse
Klepperman die huis aan huis wordt bezorgd. De kosten worden betaald
door de bewoners die eens per jaar € 5,00 storten op rekening nr.
NL18 RABO 0325 0596 32 ten name van Amerongen Inspireert.
Hoe is de stand van zaken nu: 470/2400 = 20% van de
amerongers heeft bijgedragen aan de kosten van de Klepperman. Wie
volgt? Volgende keer weer een nieuwe stand van zaken. Help mee om
het voortbestaan van De Klepperman te realiseren door uw bijdrage te
storten. U wilt toch ook dat de dorpskrant De Klepperman blijft bestaan?
Persoonlijk.
Mevrouw van Veen spant zich samen met een groepje bewoners op de
Koenestraat erg in om verkeersverbeteringen aan te brengen. Wethouder
Boonzaaijer heeft aangegeven dat hij van de bewonersgroep graag
voorstellen ontvangt om kleine verbeteringen aan te brengen. Dat zal
hij dan betalen uit regulair onderhoud. Geef Mevrouw van Veen daarom
support om een voorstel op korte termijn bij de wethouder in te leveren.

DORPSAGENDA maand augustus

DORPSAGENDA Gedurende zomer 2015
• Kasteel Amerongen 1 april t/m eind oktober dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. De Rondleidingen starten 12.00 uur.
• ‘t Berghuis bij de Amerongse Berg: 1 april t/m eind oktober iedere
dag open van 9.00 tot 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 kijk voor de mooie routes
op: www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum open di. t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg. Geopend:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
• Recreatieplas De Gravenbol. Open van 1 april t/m 31 oktober.
Dagkaarten bij de VVV bij Il Sogno.
DORPSAGENDA maand augustus 2015.
2 aug. Zintuigen wandeling Utrechts Landschap 14.00 uur
3 aug. Zomeraktiviteit voor Kids. Zendingshuis Bingo. 14.30-15.30 uur
6 aug. Zomeraktiviteit voor Kids Zendingshuis.
			
Waterfestijn. 14.30-15.30 uur
8-9 aug. Kasteel Amerongen Zomerfeest Vanaf 11.00 uur
8 aug. Orgelconcert Andrieskerk 16.00 uur. Kees Alblas
10 aug. Zomeraktiviteit voor Kids. Zendingshuis. Boerderijtrip.
			
14.30-15.30uur
12 aug. Utrechts Landschap Zomeravondwandeling vanaf dierenasiel
			
19.00uur
15 aug. Orgelconcert Andrieskerk 16.00 uur. Jonathan Kooman
22 aug. HDC Bridgedrive; Aanmelden: Wim Kimmel 06-49380848
22 aug. Orgelconcert Andrieskerk 16.00 uur. Jacco van de Werken
21-24
Stilteweekend Zendingshuis
29 aug. Orgelconcert Andrieskerk 16.00 uur. Willem Hormann
31-4 sept. Midweek 55+ Zendingshuis

Dorpsnetwerk.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september is er in Allemanswaard een
UITMARKT waar ook Dorpsnetwerk Amerongen zich presenteert.
Dorpsgericht werken.
Op donderdag 20 augustus van 12.00 tot 14.00 uur komt Dorpsgericht
werken weer bijeen om over de 10 projecten te praten. De bijeenkomst
wordt in Buitenlust gehouden en is openbaar. Kom eens meepraten.

Ansichtkaarten van Amerongen.
Deze oude ansichtkaart is van pension Erica. Het huis is er niet meer. Er
staat nu een wooncomplex.
Vroeger was Amerongen een geliefd pensionadres. Heel veel huizen
verleenden pension aan voornamelijk mensen uit de grote steden uit de
Randstad. Men ging toen nog niet veel naar het buitenland maar zocht
de bossen van Amerongen op.

AED project Hartveilig Amerongen.
Steeds meer AED’s in Amerongen worden ter beschikking gesteld
door ondernemingen en instellingen. Zo heeft Shell/Volvo Reede een
buitenkast met pincode geplaatst en de AED die eerst binnen hing, is
er in gezet, de vrijwilligers van Hartveilig Amerongen kunnen daar dan
ook over beschikken bij een oproep van een reanimatie. Op dit ogenblik
zijn er 7 AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. De tweede week van
september gaat Hartveilig Amerongen een actie week houden zodat er
nog een AED aangeschaft en onderhouden kan worden. In die week
staat er ook een inloop-reanimatie gepland, zodat er tussentijds weer
even geoefend kan worden. In de volgende klepperman, van september
meer hierover.

Zakelijk nieuws.
Moccamaster Sales. Technivorm heeft sinds kort een apart Sales kantoor
op het Amerongse bedrijventerrein. Van hieruit verzorgt Moccamaster
Sales de verkoop van de koffiezetmachines voor de Benelux, Duitsland
en diverse andere markten. In Scandinavië en de USA heeft Technivorm
ook verkoopkantoren en ook naar diverse andere landen.
Verhuizing van Fietsdomein van de Overstraat naar de Koenestraat.
Medio september gaat Fietsdomein van Dion van de Veer verhuizen naar
de Koenestraat. In het september nummer van de klepperman komen
meer bijzonderheden en een openingsaanbieding.

Gedicht.
De Sprong
Arme Jan van Schaffelaar
Die sprong van Barneveld’s toren,
Dat ‘íe’t niet overleven zou
Wist ‘ie toch van tevoren?
Als ik zo’n besluit ooit nam,
Deed ik het in Madurodam.

Ouderen gymnastiek.
2 groepen gymnasten verplaatsen zich naar andere zaal.
De Uithof wordt per 1 oktober gesloten voor groepen. Gelukkig hebben
wij een andere locatie gevonden in De Ark. Wie nog besluit bij onze
gezellige groepen deel te nemen moet haast maken, want er zijn nog
maar een paar plaatsen. De ouderen gymnastiek, met verschillend
oefenmateriaal op de stoel, begint op donderdag 3 september van
14.00-15.00 uur, daarna thee.
De damesgroep 60+ begint woensdag 2 september van 9.00-10.00 uur.
U bent van harte welkom. Info: tel. 0343 -451 445.
Open Monumentendag 2015 komt er aan.
Eind augustus worden de 2 boekjes van het programma weer huis aan
huis verspreid in Amerongen. Er is weer een mooi programma opgesteld.
Amerongen in Beraad.
Om Amerongen nog beter op de kaart te zetten gaat Amerongen
“In Beraad”. Het gaat vooral om het genereren van aktiviteiten
die aantrekkelijk zijn voor toeristen. Op basis van de gevonden te
ontwikkelen aktiviteiten gaat Amerongen deze aktiviteiten per kwartaal
via o.a. het RBT (Regionaal Bureau Toerisme) bekend maken. Er zijn /
komen 3 “beraads-groepen”. Op 14 augustus het Loempia Beraad van
12.00 tot 13.30 uur in Bamboo City, op 7 september het BBC Beraad: het
Berghuis Bewegings Centrum om 19.30 uur in `t Berghuis en op
14 september het A-Z Beraad, van de Amerongse Ondernemers om
19.30 uur in Buitenlust.
Het plan is om eens per kwartaal zo’n BERAADRONDE te houden. Het
motto is: Toeristen kom naar amerongen, want Amerongen inspireert.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar Jacob en Jetje zijn er heel blij mee
als de uitkijktoren op het hoogste punt van de Heuvelrug,
de Amerongse Berg op 69 meter weer terugkomt.
“Weet je nog Jacob, dat onze voorouders altijd spraken
over die uitkijktoren die er toen stond?”
“Ja Jetje, en ik weet nog dat zij daar een vaste plek hadden om over de
wijde omtrek te kijken.”
Die verhalen zijn in onze spechten familie steeds blijven hangen. En wij
vertellen ze ook weer door aan onze kinderen.
“Zeg Jacob, wat zouden de Amerongers er eigenlijk van vinden? En zou
jij weten HOE ze dat gaan aanpakken?”
”Nou Jetje, er is een nieuw buro voor toerisme en die zouden zo’n
uitkijktoren van 10 meter boven de bomen heel mooi vinden. Dan lokken
ze veel bezoekers naar Amerongen om heel de Heuvelrug, de Gelderse
Valei en de Betuwe en het Langbroeker weteringgebied van bovenaf te
bekijken.”
“Zeg Jacob, ik krijg ineens een heel goed idee. Wat vind je ervan als wij
dat geld voor die toren bij elkaar gaan vliegen?”
”Nou Jetje, je haalt me de woorden uit de mond. We krijgen een drukke
tijd. En de klepperman moet ons er maar bij helpen.”

OPROEP voor taalles.
Vanuit de gemeente organiseert Aloys van Spaandonk het
taalcoachproject voor asiel vluchtelingen. Wie wil meedoen met
dit project? Meld je aan via taalcoachprojectuh@gmail.com als je
bijvoorbeeld nederlandse taalles wilt geven.
‘Open maaltijd’
Op donderdag 13 augustus 2015 is er in de Ark, Imminkstraat 11
in Amerongen weer een ‘Open maaltijd’.
U kunt genieten van een heerlijke 3-gangen 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 6 augustus tussen 18.00 en 20.00 uur
telefonisch opgeven bij mw. L. Faber, tel.: 0343-452089!
De kosten zijn € 6,50 p.p.
Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-09-2015

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

geldig tot 01-09-2015

geldig tot 01-09-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
Op alle Miele stofzuigerzakken
Bij 3 halen...2 betalen.
Expert Leersum

Waardebon

Bij Schildersbedrijf van Doorn
in de Donkerstraat.
20 % korting tegen inlevering van
deze bon op alle soorten muurverf.
Zaterdags gesloten.

De geschiedenis van Amerongen.
Uit het boek: “De kerk van het Heylig Cruys en Sint Andreas”
van Piet Tuik.
Midden achttiende eeuw was het, omdat het economisch niet goed
ging, SLECHT TOEVEN in Amerongen lezen we in het notulenboek van
de kerkraad. In 1748 verzocht de kerkraad aan het gerecht vanwege de
duistere tijden geen kermis te laten houden, waartoe het gerecht ook
besloot. In die tijd was Ds. Johan Jacob Serrierier de dominee. Zouden
de huidige dominees Kuipers en de Ruiter ook nog de Amerongse kermis
kunnen verbieden?

De Kolom van Lady Athlone.
De kolom is een herdenkingsnaald op de Amerongse berg.
Het monument werd opgericht door de bewoners van Kasteel
Amerongen om de nederlaag van Napoleon bij Waterloo te vieren.
Het plan kwam grotendeels uit de koker van jonkvrouwe Annebetje van
Tuyll van Serooskerken. Blij dat haar ballingschap in Engeland voorbij
was en dat haar drie zonen veilig waren teruggekeerd uit het leger van
de Herog van Wellington, vond de jonkvrouwe dat een klein monument
wel op zijn plaats was. De naam Athlone dankt het monument aan
het graafschap van Athlone in Ierland, een bezit van de Kasteelfamilie
gegeven aan een van hun voorouders door koning Willem III van
Engeland.
De Kolom stond ooit hoger op de Amerongse berg. In de jaren ’30 van
de vorige eeuw moesten de Amerongse bossen om financiele redenen
verkocht worden. De nieuwe eigenaar (of de boswachter, de meningen
verschillen) zou het monument hebben laten weghalen en begraven.
Door een geheime nachtelijke actie van de brandweer in 1963 werd de
Kolom weer gevonden, opgegraven en overeind gezet, dit keer op een
andere plek. De Kolom is weer in volle pracht te bezichtigen op de weg
naar Restaurant `t Berghuis.

Hallo lekker lang winkelen!
Jumbo heeft lange openingstijden.
Maandag
08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag
08.00 tot 21.00 uur
Woensdag
08.00 tot 21.00 uur
Donderdag
08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag
08.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
08.00 tot 21.00 uur
Zondag
12.00 tot 18.00 uur

Hallo Jumbo Amerongen, Koenestraat 36

VERF HOOGGLANS/ ZIJDEGLANS
PROFESSIONELE KWALTEIT VANAF FABRIEK
VASTE LAGE PRIJS VANAF €. 19.95
_______________________________________

KLETON UW VAKWINKEL
Overstraat 52-56 3958 BV Amerongen

P

op eigen terrein vanaf Rijnstraat

Deze acceptgirokaart kwam terug van de ING. Vermoedelijk is deze
niet volledig ingevuld. Wil die persoon € 5,00 in een envelop doen en
bezorgen in de bus van Utrechtsestraatweg 48.
Zelf groenten plukken op ‘De Parel’.
Verse groente plukken, direct van het land. Dat is sinds 1 juli mogelijk bij
dorpsakker De Parel in Amerongen.
De ecologische moes- en pluktuin is elke zaterdag van 10.00-12.00
uur geopend om zelf verse groenten te plukken, tegen een kleine
vergoeding en zolang de voorraad strekt. Alle groenten zijn natuurlijk
geteeld en bevatten geen bestrijdingsmiddelen. De Parel is te vinden
aan de Holleweg 35, achter Kringloopwinkel ‘Goed Zo’.
Meer informatie? Bel of mail coördinator Liesbeth van den Berge,
tel. 0343-723780 of dorpsakkerdeparel@zdh.nl
Kijk ook eens op: http://www.facebook.com/DorpsakkerDeParel.
Zingend naar kerst.
Dinsdag 25 augustus begint het zangseizoen van het Andrieskerkkoor. De
maanden september tot en met december 2015 zullen in het teken staan
van het kerstproject dat als thema heeft: ”Kerst door de eeuwen heen”.
Altijd al in een koor willen zingen? Meldt u dan aan voor dit project of
kom eerst vrijblijvend sfeerproeven of luisteren. Elke dinsdagavond wordt
er gerepeteerd van 20:00 tot 22:00 uur in De Ark, Imminkstraat 11 in
Amerongen.
Meer info: T 0343 456 068 (Riek de Graaf, PR) of
T 0343 453 950 (Wim Cornelese, secretaris)
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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

Puzzel. Uitslag vorige puzzel: Lichamelijke oefening is gezond
Winnaar: Willy Verbeek
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 de bedoeling dat u in het diagram de woorden spiraalsgewijs
invult, waarbij de laatste twee letters van het eerste woord de twee
eerste letters zijn van het volgende en zo verder. Waar de woorden
beginnen heb ik aangegeven met een nummer, zodat u meteen de
juiste weg kunt bewandelen. Als u alle woorden hebt ingevuld is het
de bedoeling dat u in de hokjes eronder de eerste letters uit het hokje
met het overeenkomstige cijfer invult. U krijgt dan het woord dat u moet
inzenden. Veel succes.
1. verzorgingsinstelling
2. land in Azië
3. keur
4. voldaan
5. uniek
6. eskimowoning
7. gast
8. comfort
9. bouwland
10. nalatenschap
11. afzondering
12. europese vrouw
13. automobiel
14. ouderwets
15. vogel
16. winnaarsronde
17. het orakel van ......
18. bijwoord

19. muziekdrama
20. Italiaans gerecht
21. vreemde munt
22. opstanding
23. deel van arm
24. moment
25. duivel
26. bijwoord
27. plaats in Zeeland
28. aanwijzend voornaamwoord
29. schaaldier
30. gezwel
31. wandelpark
32. vroom
33. waterdier
34. laag delfstof
35. plant
36. safe

De gevraagde letters staan in de hokjes
21
33
19
17
8
12

16

4

34

Inlichtingen en reacties:
Voor de september uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 27 augustus binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
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