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“De Kleppermannen” Wie is dit?
De klepperman van deze maand is Remi Buwalda. Hij is de zoon van de
eigenaar van Drukkerij Perfecta, die ook De Klepperman maandelijks
drukt. Remi is student op de Vakschool Wageningen en volgt daar de
opleiding Horeca Manager Ondernemer. Hij is molengids en was lid van
de jeugdbrandweer. Hij loopt nu stage bij het uit de “Sissi-film” bekende
Schloß Fuschl in Oostenrijk. En hij is altijd bereid hand- en spandiensten
te verrichten. Remi wil graag een jonge Amerongse Klepperman zijn.
Vroeger ging de klepperman de Amerongse huizen langs om al klepperend de mensen de dorpsnieuwtjes te vertellen. Als ze dan de klepper
hoorden spoeden de mensen zich snel naar buiten. Zo bleef men vroeger met van alles op de hoogte.
De Klepperman financieel.
Bij deze Klepperman zit een acceptgiro kaart voor de jaarcontributie van
¤ 5,00 voor 12 nummers van de klepperman. Het dorpsblaadje wordt
alom gewaardeerd. En de huis aan huis bezorging van in totaal 2375
exemplaren zorgt er voor dat iedereen op de hoogte blijft van het
dorpsnieuws.
OPROEP VOOR MEDEWERKING:
Om het voortbestaan van de klepperman roepen we de bevolking op
om massaal Uw verantwoordelijkheid te nemen en de bijdrage te storten op de rekening van de Stichting Amerongen Inspireert, die de uitgever is van de klepperman. Een hogere bijdrage zal ook zeer welkom zijn.

Steeds beter wordt de Stichting Amerongen Inspireert bekend. Bij de
bevolking en bij de verenigingen. Met name de DOORLOPENDE EVENEMENTEN AGENDA wordt steeds meer gebruikt en bekeken bij de
planning door verenigingen van aktiviteiten. Ook van buiten kijken
hotels, en vakantiebedrijven vaak op de kalender. Alles is te vinden op
de website: www.amerongeninspireert.nl Ga ook eens kijken.

DORPSAGENDA maand juni:
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
• Tabaksteeltmuseum elke dag behalve maandag geopend van 13.00
tot 17.00 uur Adres: Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 46.

DORPSAGENDA maand juni 2014.
3 juni 10.00 tot 11.30 uur Mantelzorggroep Ontmoetings Centrum
Bibliotheek
5 juni Zendingshuis cursus Hebreeuws.
8 juni 19.00 uur Zendingshuis Dhr. Jacques Brunt. Thema Geloof in
de Heerlijkheid van God.
6 t/m 9 13.00 tot 17.00 uur Feest van de Geest in de Andrieskerk
en in het Zendingshuis
9 juni Dag van Kasteel Amerongen. Kom kijken naar de restauratie.
7 juni Cunera wandeltocht. Kijk op www.cunerawandeltocht.nl
12 juni Open maaltijd. 17.30 uur De Ark. Opgeven tel. 451691
Kosten ¤ 7,50
15 juni Kasteel Amerongen Vaderdag. Technische rondleiding
17 juni 14.00 tot 16.00 uur Info over dementie en ouderenzorg.
Ontmoetings Centrum Bibliotheek.
19 juni 12.00 tot 14.00 uur Dorpsgericht werken Bijeenkomst in
Brasserie ’t Hoekie.
19 juni Zendingshuis. Cursus Bijbels Hebreeuws.
19 juni 17.00 tot 20.00 uur Buitenlust. Inloop Netwerk van ondernemers en verenigingen Mooi moment om te netwerken. Iedere
3e donderdag van de maand.
20-23
Zendingshuis. Stilteweekend. De macht van de gedachten.
21 juni Zomerfeest Elim. 11.00 tot 16.00 uur. Thema Natuur.
21 juni Midzomernacht op Kasteel Amerongen in zomerse sferen.
24 juni 10.00 uur PCOB koffiemorgen in de Ark.
24 juni 14.30 tot 16.00 uur Fotosessie Ontm. Centrum Bibliotheek.
26 juni 14.00 tot 16.00 uur. Kunstzinnige middag in Ontm. Centrum
Bibliotheek.
29 juni Zendingshuis grote zaal 19.00 uur, Cees Flieren.
Thema Samen toegroeien naar Christus.
29 juni 11.30 uur Kasteel Concert. Boven Galerij Sweelinck Academie.
Week 30 juni verspreiding Klepperman
2 juli Natuurmiddag voor kinderen 6 t/m 12 jaar. 14.00 tot 16.00 uur
Amerongse Bovenpolder. Verzamelen Lekdijk Boerderij Kolland.
Dorpsgericht werken.
In de maanden juli en augustus 2014 wordt een digitaal onderzoek
gehouden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met dorpsgericht werken over de Koenestraat. Het onderzoek moet antwoord geven
over de beleving van de bevolking van Amerongen over het verkeer in
de Koenestraat. En over de verkeersveiligheid. Zeker nu binnenkort
Allemanswaard open gaat zal het verkeer toenemen.
Taptoe Amerongen.
Wat een fantastisch mooie happening was dat op 10 mei 2014 op het
sportveld van DVSA. Met ineens mooi zonnig en droog weer traden
4 top-korpsen op. De aanwezigen hebben genoten. De organisator,
Corona Music uit Amerongen is heel blij met deze goede start. Zij gaan
de komende jaren dit evenement TAPTOE AMERONGEN verder uitbouwen naar een groots, jaarlijks terugkerent evenement. En daar zijn we
heel blij mee.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG.
De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en het college is benoemd.
Voor Amerongen zullen we met de nieuwe bewindvoerders snel goede
kontakten gaan opbouwen. In de volgende klepperman komt een voorstelronde en een interview.

Nieuws van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
1. voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied Overberg, Maarn,
Maarsbergen en Amerongen (OMMA) en de erbij behorende
Milieueffectrapportage (MER) worden begin juni 2014 ter inzage gelegd.
Bestemmingsplan OMMA vervangt de huidige bestemmingsplannen
buitengebied van Amerongen en Maarn uit 1995 en een aantal later
vastgestelde postzegel bestemmingsplannen.
2. In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal misdrijven in
Utrechtse Heuvelrug met 4% gestegen ten opzichte van 2013. Utrechtse
Heuvelrug scoort ongunstiger dan het regionaal gemiddelde van 0%.
Toename is te zien bij autokraken (+48%), fietsendiefstal (+39%) en overlast jeugd (+105%). Woninginbraken daalde met 25%.
3. Voor het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bureau
Sportimpuls bezig met het opzetten van de lokale JOGG-aanpak via een
integraal uitvoeringsprogramma. De JOGG-aanpak wordt minimaal drie
jaar ingezet om een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren.
4. Vanuit Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden worden werkgevers gestimuleerd jongeren (tot 27 jaar) aan de slag te helpen. Vanaf 1
mei kunnen werkgevers uit de regio via www.utrecht.nl/jeugdwerkloosheid kenbaar maken dat zij interesse hebben in de Leermeester voucher
of de Startersbonus. Zij krijgen een tegemoetkoming van ¤ 1.500,- of
¤ 1.000,-. De gemeenten uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden willen werkgevers motiveren om 200 jongeren aan een baan helpen.
In totaal is ¤ 400.000,- vrij gemaakt.
Amerongse ondernemers voor Amerongse bewoners Allemanswaard.
Omdat er bij het inrichten van een nieuwe woning veel komt kijken én
het veel geld kost hebben Woning inrichting Breeschoten, Witgoedreparatie de Heuvelrug, Kleton en Bloembinderij `t Blommeke uit
Amerongen de handen ineen geslagen.
Wij vonden het als Amerongse ondernemers erg leuk om speciaal voor
de Amerongers die naar Allemanswaard verhuizen iets te bedenken,
namelijk de Allemanswaardactie, aldus Marco van de Lagemaat van
Witgoedreparatie de Heuvelrug.
In het kort de actie: wanneer er voor een bepaald bedrag wordt
besteed bij Witgoedreparatie de Heuvelrug ontvangt de klant een
cadeaubon van Breeschoten ter waarde van ¤ 100,-. en andersom!
Breeschoten geeft de klanten bij besteding van een bepaald bedrag een
cadeaubon van ¤ 100,- van Witgoedreparatie de Heuvelrug. Maar er kan
ook gekozen worden voor een cadeaubon van ’t Blommeke of Kleton.
Voor meer informatie: Breeschoten 0343-451473 of Witgoed reparatie
de Heuvelrug 0343-785882
PUZZEL Hierbij treft u weer een heel ander soort puzzel aan, nl.
een diagram, waarin u woorden moet invullen, waarvan u de omschrijving hieronder vindt. Het aantal letters dat deze woorden moeten
hebben staat achter de omschrijving. De laatste twee letters van ieder
woord zijn de eerste twee van het volgende woord. Als u de puzzel
hebt opgelost, vindt u een uitdrukking in de aangegeven vakjes (volgens nummering) en die stuurt u in. Heel veel succes. Gré Hajema
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.
Oplossing vorige puzzel: Achterberg. Winnaar Mevr. M. Immers.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

kledingstuk (4)
Drukte, omhaal (5)
Dans (5)
Chinees gerecht (4)
Glimmen (4)
Presentje (6)
Gehoorzaal (4)
Onlangs (6)
Oogziekte (5)
Caribisch eiland
Muziekinstrument (5)
Jeugdig persoon (7)
Noodvoorraad (7)
Verte (9)
Verdieping (5)
Gespring (5)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Aantal gedrukte stukken (6)
Afgestudeerde
Gesprek (5)
Werkplek (7)
Heideplant (5)
Speelhuis (6)
Gewoon (7)
Deel van de wiskunde (7)
Keukengerei (4)
Spoorbeveiliging (9)
Griekse letter (5)
Onbeschadigd (4)
Vaarwel (8)
Gelijkvormig (8)
Vogel (6)

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jetje, ik heb eens even binnengekeken in
Allemanswaard. En dat wordt toch mooi!!!”
“Maar Jacob, wat hebben wij als spechten daar nou aan?”
“Hoor eens Jetje, daar hebben we heel veel aan. Wij moeten toch de hele vogelkolonie in de Bovenpolder op de hoogte houden?”
“Jetje, ik heb gevraagd om een klein plekje in Allemanswaard, van
waaruit wij kunnen zien wat er allemaal binnen gebeurd.”
“Oh Jacob” kun je voor mij ook een plekje vragen, maar zonder huur
hoor, want dat kunnen we niet betalen.
“Jetje” in ons volgend bericht hoor je meer hierover, van mij.

Geschiedenis van Amerongen.
In een charter van 1126 wordt – voorzover bekend – voor het eerst melding gemaakt van het dorp Amerongen. Bisschop Godebald van Utrecht
had het onrechtmatig onder zijn beheer weten te brengen. Hij werd bij
bedoeld charter door Keizer Lotharis II gelast het weer aan zijn wettige
heer terug te geven. Het is zeer wel mogelijk, dat in de vroegste tijden
van de bisschoppelijke regering van het Sticht, de wild en bosrijke
omgeving en de nabijheid van het bischoppelijke kasteel ter Horst te
Rhenen, maar vooral de toestand van de veenplassen en moerassen
nabij het dorp, waarvan het Egelmeer een overblijfsel zal zijn, de in die
tijd reeds een aanzienlijke plaats in moeilijkheden kunnen hebben
gebracht, zonder dat daarvan bijzonderheden bekend zijn. In 1420 vinden we een invasie van de Geldersen in het Sticht beschreven, die, toen
hun stropende bendes het Oostelijke deel van het bisdom brandschatten, ook Amerongen besprongen, dat door hen werd geplunderd en uitgebrand. Een vijftal jaren later komen zij terug, om het pas herbouwde
dorp opnieuw te plunderen en uit te branden.
(uit: VVV Amerongen Vooruit uit de dertiger jaren)
Vervolg volgende klepperman.
Gefeliciteerd!
Het Tabaksteeltmuseum bestaat dit jaar 30 jaar. Dat gaan zij vieren met
allerlei aktiviteiten. Let maar op hun programma.

PERSOONLIJK.
De Klepperman feliciteerd de heer Smit van Technivorm met het 50-jarig
bestaan van zijn bedrijf. De heer Smit mag heel trots zijn op wat hij in
die 50 jaar tot stand heeft gebracht. Hij is met niets begonnen in een
schuur in Elst. En kijk nu eens wat een bedrijf er in die 50 jaren is ontstaan. Het grootste bedrijf in de hele omgeving. En wereldwijd bekend
als de beste koffiezetmachine maker. Amerongen mag trots zijn op
Technivorm.

8

1

4

7

5

11

2

9

10

6

12

3

1

2

3

13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen
als Amerongen het heeft!
Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren

geldig tot 01-07-14

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

geldig tot 01-07-14

geldig tot 01-07-14

WAARDEBON 10% korting op een
nieuw computer onderhoudspakket.
Kijk op de nieuwe website:
www.hato.nl
Hato Computers

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

geldig tot 01-07-14

geldig tot 01-07-14

WAARDEBON
Euro 10,00 bij aankoop
Van Bommel herenschoenen
Loek Shoes Amerongen

WAARDEBON Euro 5,00
bij besteding van Euro 25,00
uit het assortiment
Kleton Vakhandel

WAARDEBON Gratis binnenband
t.w.v. Euro 5,95 bij aanschaf
van een buitenband
Fietsdomein Overstraat

geldig tot 01-07-14

geldig tot 01-07-14

WAARDEBON Euro 13,00
bij usb stick 32 gb
t.w. van ¤ 24,95
Expert Leersum

geldig tot 01-07-14

Waardebonnen

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

Waardevolle aktie
Hebt U iets te vieren?
Kom in Brasserie ’t Hoekie
Voor een high tea
Voor een verjaardagsfeestje
Voor een familiebijeenkomst
Voor een verenigings receptie
Of Voor schotels die thuisgebracht worden
Overleg met Richard of Bastiaan
Telefoon 0343-445838
Of kijk ook op www.hethoekie.nl

Waardevolle tip
Stap een Amerongse winkel binnen
en vraag naar een aanbieding.
Kijk of die u past. Ook kunt u vaak
een bij u passende aanbieding krijgen.

Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl

Waarom zou u elders kopen als Amerongen het heeft!

INSCHRIJVING ‘ATV OPEN’ GESTART.
Van maandag 16 t/m zondag 22 juni
2014 wordt op het tennispark van de
Amerongse Tennisvereniging het Deur
Financiële diensten ATV Open gehouden. Op de 4 smashcourt-banen worden
dubbels en singels gespeeld in de categorieën 3 t/m 8. Geïnteresseerde tennissers uit de regio kunnen tot en
met zondag 1 juni inschrijven via www.toernooi.nl. Het toernooi telt
mee voor de officiële KNLTB-ranking. De finales van het ATV Open worden gespeeld op zondag 22 juni 2014. Dit belooft een spannende, maar
vooral sportieve en gezellige dag te worden.

Cunera Wandeltocht, van Rhenen naar Amerongen.
Op zaterdag 7 juni wordt de 6e Cunera Wandeltocht gelopen door het
fraaie bosgebied van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug.
De start is vanaf 7.00 uur vanuit het gebouw “Alleman Welzijn”,
Veerweg 1 te Rhenen, tevens finishplaats.
De loopafstanden zijn 5, 10, 15, 30 en
60 km. Bepijlde routes met cateringplaatsen en stempelposten. Honden niet toegestaan. Kosten ¤ 5,00 mèt Cuneramedaille (voor leden van de wandelbond
¤ 4,00).
Meer info op: www.cunerawandeltocht.nl

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
juni nummer insturen naar info@promoheuvelrug.nl naar Linda van der
Lans. Uiterlijke inzending voor het juni nummer is 25 juni.

Inlichtingen en reacties:
Voor de uitgave juli 2014 moeten de stukjes uiterlijk 25 juni 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

Tafeltennisvereniging in nieuwe shirts
op 7e lustrum.
Tijdens een gezellige trainingsavond
heeft Hennie van Doorn van schildersbedrijf van Doorn uit Amerongen, dat al
vanaf de oprichting van de tafeltennisvereniging in 1989 de shirtsponsor is, de
nieuwe shirts aan de leden overhandigd. Het 35-jarig bestaan van de
vereniging was een mooie gelegenheid om de leden van een modern
nieuw shirt te voorzien.
Wil je ook een keertje kijken of tafeltennis een leuke sport voor je is
kom dan eens op een trainingsavond kijken. Wij trainen op maandagavond vanaf ongeveer 20.00 uur in de Uithof, Nederstraat 23 te
Amerongen. Je kan ook bellen met Jan de Jong 0343 45 43 40 of mailen naar jan@janendiny.nl

Uit het leven gegrepen. Taalgrapjes
Ik ben een tamelijk fanatieke taalliefhebber. Het valt mij ook altijd op als
een woord of een uitdrukking grappig verkeerd is, of als iets helemaal
kant nog wal raakt. Meestal lees ik zoiets in de krant, of hoor ik het op
televisie of radio. Zo hoorde ik de toenmalige minister van onderwijs
eens op de televisie die het had over iets dat was gebreeien in plaats
van gebreid. Dan denk ik: en dat voor een minister van onderwijs, die
moet toch wel goed nederlands kunnen spreken”.
Zo heb ik nog een aantal van die bijzondere taalgrapjes voor u.
Zo hoorde ik eens in het programma “Get the picture”de volgende
vraag stellen: “Hoe heet de kwaal waarbij mensen last hebben van verwijderde aderen in de benen? Ik kan mij voorstellen dat mensen daar
héél veel last van hebben.
Een dergelijke verspreking – of zo u wilt “verschrijving”las ik over een
geval waarbij mensen van de ontsmettingsdienst beschermde kleding
droegen. Mij lijkt het in dat geval beter dat de mensen, die in die kleding zitten, beschermd zouden zijn.
Ook een leuke las ik eens in de Doornse Krant over het feit dat in
Leersum het Guiness Book of Records was gehaald met straattekenen.
De verslaggever vond het een gedenkbeeldige dag.
En wat denkt u van deze: ook in de Doornse Krant vertelde iemand die
zich, naar aanleiding van de waterschapsverkiezing, kandidaat had
gesteld, omdat hij gebiologiseerd was door water.
In het programma Opsporing Verzocht hoorde ik eens de volgende uitspraak:”De moord op de man in Vlaardingen krijgt een vervolg”. Ik kan
niet geloven dat eventuele moorden die daarna gepleegd zijn, een
gevolg zijn van die in Vlaardingen. Het zal dus wel heel anders bedoeld
zijn.
In de Telegraaf van een hele poos geleden stond een artikeltje over een
stierkikker (wat dat ook maar moge zijn), die in België was gesignaleerd.
Dat dier schijnt kleine waterdiertjes zonder pardoes op te eten.
Ook in de Telegraaf bood iemand aan om de woningnood van studenten te ledigen. Dat wordt tijd, vindt u niet?
Ik zal eventuele malle uitspraken of artikeltjes nauwkeurig in de gaten
houden en als u het leuk vindt, kom ik er graag nog een keer mee terug.
Sportieve zomervakantie beleven?
Amerongen - In de zomervakantie organiseert stichting Geloofshelden
weer sportkampen in Amerongen en Naarden. Jongens en meiden tussen de 9 en 18 jaar zijn ongeacht hun niveau welkom op de voetbal-,
turn- en sportmixkampen (o.a. bal-, fiets-, outdoor-, zaal- en watersporten).
De tien kampweken zijn gevuld met sporten, gesprekken over het
geloof, andere (sport)activiteiten, relaxen, ontmoeting en gezelligheid.
Ook komt er tijdens het kamp een (ex-)topsporter langs voor een clinic
en/of getuigenis.
Jaarlijks komen er uit het hele land een paar honderd deelnemers die
gek zijn op sport, meer willen leren over God en een toffe week willen
beleven met leeftijdsgenoten, naar de sportkampen.
Voor meer informatie en/of opgave: geloofshelden-sportkampen.nl
Geloofshelden is een stichting waar christelijke (ex-)topsporters, zoals
voetballer Bert Konterman en schaatser René Ruitenberg, bij betrokken
zijn. Voor meer informatie: geloofshelden.nl
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact op nemen
met Tijmen Stuut, Manager Sportkampen Stichting Geloofshelden,
tel: 06 51 81 69 73

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

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

25-jarig jubileum van Formaat Keukenmakers GROOT succes!
Afgelopen week vierde Fons Mulder het 25-jarig bestaan van zijn keukenmakerij. Er kwamen bijna 300 relaties en lokale belangstellenden op
de happening!
De dag werd zeer zonnig geopend met een welkom door Fons Mulder
en de burgemeester Frits Naafs. In dit welkomswoord stelde de burgemeester dat de milieuvriendelijke manier zoals Formaat Keukenmakers
werkt op het mooiste plekje van Amerongen, een harmonieuze meerwaarde geeft aan de omliggende natuur!
Daarna waren er drie dialoogsessies verzorgd door meerwaardemaker
Paul Veld met als startpunt: Metaal, aarde, vuur en Water…..
Gezien de reacties van de totaal ongeveer 60 deelnemers werden de
sessies als verrassend waardevol beoordeeld!
Er is ook drie keer een rondleiding gehouden door vrijwilligers van de
buurman, het Utrechts Landschap. Totaal namen daar ongeveer 65
bezoekers deel aan; er werd onder andere een nest met jonge spechten
en een hazelworm gespot. Na de sessies werden de bezoekers wederom gastvrij ontvangen bij de keukenmakers met onder andere Italiaans
ijs van Il Sogno in de themakleuren en een drankje en hapje.
De positieve energie op dit jubileum belooft veel moois voor de toekomst!

Feest van de Geest.
Tijdens de Pinsterdagen exposeren kunstenaars in het Zendingshuis en
in de Andrieskerk hun op de geest geïnspireerde werken. De openstelling is van 13.00 tot 17.00 uur op 6 juni t/m 9 juni 2014.
Tevens wordt de film: “Winst uit de Crisis”doorlopend vertoond.
Ga kijken.

Pinksteren.
Meervoudige Religieuze Identiteit, door Harm Knoop.
Op 8 juni 2014, 1e pinksterdag is er om 10.30 uur een lezing over dit
onderwerp in de Rijnkapel.

