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“De Klepperman” Wie is dit?

De klepperman klopt weer bij u aan. Dat doet hij nu via deze dorpskrant
maar vroeger “klepperde” hij door het dorp en bracht zijn nieuwtjes
aan de man. Als de mensen hem hoorde gingen ze snel naar buiten en
hoorde het nieuws. U hoeft nu helemaal niet meer naar buiten.
“De Klepperman” komt mooi bij u door de brievenbus. Iedere maand
weer aan. De klepperman van deze maand is Aart Kroeze. Hij is een
geboren en getogen Ameronger. Zijn ouders hadden vroeger een
huishoudelijke artikelenwinkel in de Overstraat. Aart heeft voor zijn
pensionering altijd bij Provincie Utrecht gewerkt bij de afdeling verkeer.
Daar weet hij alles van. En daar doet hij nu als vrijwilliger ook nog
steeds verkeersonderzoek. Bij voorbeeld naar de verkeersbeleving op
de Koenestraat. Daar gaat hij op maandag 8 juni 2015 om 20.00 uur
in “Buitenlust” een presentatie van de resultaten geven. Zie elders de
oproep.

Amerongers attentie:
Even serieus……..
“De klepperman” wil graag nog lang blijven bestaan. Hij doet daarom
een beroep op iedereen om deze maand een bijdrage te storten voor de
kosten. De acceptgiro geeft een minimum bedrag aan van € 5,00 voor
een jaar lang gratis Klepperman in de bus. Als u meer wilt geven zijn we
u er heel dankbaar voor. De uitgever: De Stichting Amerongen Inspireert
doet veel meer voor Amerongen dan alleen de klepperman verzorgen.
Stel de Klepperman niet teleur, want elke Ameronger zegt:
DE KLEPPERMAN MOET BLIJVEN BESTAAN.
De Amerongse weekmarkt.
Deze is verplaatst van de Hof naar het voorterrein van Allemanswaard.
Ga er donderdags eens even kijken.

DORPSAGENDA maand juni

DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 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 juni 2015.
3 juni Dorp en Natuur
			
Natuurmiddag voor kinderen 14-16 uur op Broekhuizen
4 juni Oasedagen Zendingshuis. Wat een liefde van 9.30-17.00 uur
6 juni Snuffelmarkt bij de Andrieskerk van 10.00 tot 16.00 uur
6 en 7 Food Festival op Zuylestein en Kasteel Amerongen 12-17 uur
7 juni Utrechts Landschap. 14.00 uur
			
Publiekswandeling vanaf het Info Centrum
8 juni Koenestraat onderzoek…resultaten.
			
Presentatie en discussie Aart Kroeze 20.00 uur
Buitenlust
11 juni Open maaltijd 17.30 uur in de Ark
13 juni Orion Festival op Kasteel Amerongen vanaf 11.00 uur
13 juni Taptoe Amerongen 19.30 uur Burgwal
13 juni Cunera wandeltocht vanaf Rhenen
13 juni Kunst en Koffie in de Rijnkapel met schilderijen van Frits Sloos.
			
Tijd: van 9.30 uur tot 12.30 uur.. Toegang vrij
14 juni Heuvelrug Concert op de Burgwal 15.00 uur
16 juni Dorpsakker De Parel organiseert nog twee workshops
			
‘Schilderen in de tuin’. Ze worden begeleid door kunstenares
			
Anneke Scholten uit Veenendaal. 13.30-16.00 uur.
17 juni Utrechts Landschap Zomeravondwandeling.
			
Start Dierenasiel 19.00 uur
20 juni Cunera Feestdag in Amerongen van 7.00 tot 20.00 uur.
			
Zie verder het programma
20 juni Kleedjesmarkt op de knuffelweide van 14.00 tot en met 17.00.
			
Heb je ook nog overbodige spullen? Geef je dan op via de site
			
van de Knuffelweide (deknuffelweide.nl) of een privébericht op
			
onze Facebookpagina of via een mail info@anjashaarstudio.com
20 juni Kasteel Amerongen Midzomernacht muziek
23 juni PCOB Koffiemorgen 10 uur in de Ark
24 juni Ridderhof Concert Veenzangers 19.30 uur.
26-29
Stilteweekend Zendingshuis Thema rivieren in de wildernis.
28 juni Zendingshuis Grote zaal samenkomst 19.00 uur
28 juni Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met een lezing van Peter
			
Samwel over: Tarot en de Bijbel. Aanvang 10.30 uur.
			
Toegang vrij
1 juli Utrechts Landschap 14.00 uur
			
publiekswandeling vanaf de Info schuur

PERSOONLIJK.
Op 4 mei 2015 overleed de bekende Dave Pezzaro. Hij werd 88 jaar.
Op 12 mei 2015 hebben vele Amerongers hem op de crematie
uitgeleide gedaan. Dave was tot zijn pensioen basisschool onderwijzer
op de openbare school. Daarna is hij conservator geworden op Kasteel
Amerongen. Hij heeft allerlei publicaties op zijn naam staan en het
mooie boekje “Mijn Heer en liefste hartje” over Margaretha Turnor. Hij
was een aimabel mens.
SNUFFELMARKT.
Op 6 juni is er snuffelmarkt op de Hof naast de Andrieskerk. Voor oud
en jong is daar van 10 tot 16 uur van alles te beleven. Het is echt een
uitgebreide snuffelmarkt met een hapje en een drankje en een verloting
met mooie prijzen.

Nieuwe bedrijven in Amerongen.
Er is zakelijk nieuws te melden namelijk de opening
van 3 nieuwe bedrijven in Amerongen.
1. Schimmel Assurantieën, Schapendrift 19a te Amerongen.
Zij geven financieel advies, verzorgen hypotheken en verzorgen
verzekeringen
2. Snuffelshop De Hooiwagen van mevrouw Vahlkamp
Overstraat 57 te Amerongen. Dit past precies in de Snuffelstraat wat
de Overstraat gaat worden. Geopend op do-, vrij- en zaterdag.
3. TRAINING CENTRE bij Ilse.
Ilse Kleton is weer geopend op de Overstraat 50 in Amerongen.
Zij gaat daar workshops, lezingen, kijk & doe demonstraties showtraining voor hond en baas en exposities verzorgen. Ilse is in de Nederlandse trimsalonwereld nationaal bekend. Met haar poedels heeft ze
honderden prijzen in binnen-en buitenland gewonnen. De moderne
ruimte is ruim ingericht met zes moderne trimtafels, een aparte
wasruimte en verscheidene trimgereedschappen zoals bij voorbeeld
een Clipper Vac. Een gezellige koffie-en eettafel staat voor haar gasten
klaar. Kijk op www.doggrooming.nl. Telefoon 0343-460346
Open dagen bij zangcoach Ray Klaassen.
Op 1-2 en 3 juni 2015 kun je kennismaken met muziek en zang. Van
18.00 tot 21.00 uur. Lokatie Burg v.d.Boschstraat 83.
Aanmelden info@moodformusic.nl
Miss beauty of Utrecht.
Gaby van den Brink doet mee aan de castingsronde voor
“Miss beauty of Utrecht”
Na de casting voorrondes is Gaby van den Brink (20 jr) uit Amerongen
door naar de finale voor “Miss beauty of Utrecht” Tijdens de casting was
er een voorstel-, bikini- en vragenronde. Van de ongeveer 100 aanwezige
dames zijn er 15 doorgegaan naar de finale op 26 juni. In de weg naar
de finale volgen nog vele leuke activiteiten met alle finalisten. Zo krijgen
deze onder andere nog een oefendag en zetten zij zich gezamenlijk in
voor Stichting Haarwensen. Ik verwacht dat we een hele leuke tijd tegemoet gaan, waarbij ik veel kan leren. Voor de finale kan er ook gestemd
worden door “Poll Utrecht Gaby” te sms-en naar 3010 (€ 1,10). Deze
stemming telt voor 30% mee in het eindoordeel en de overige 70% komt
vanuit de jury tijdens de finale. Tevens zal er een Miss Popularity worden
gekroond, dit is de Miss met de meeste stemmen. Ik zou het heel erg
waarderen als iedere Amerongen ook meestemt. En stuur me een mail:
gabyvdbrink@outlook.com voor steun.
Jongerenruimte Time-out.
Hier zwaait Joep van Dam de septer. Ze zitten in Allemanswaard en het
draait op volle toeren.Het jongerenwerk is op zoek naar vrijwilligers. Zou
je 1 of 2x per maand kunnen helpen. Dan moet je wel minimaal 18 jaar
zijn. Bel dan naar jongerenwerker Joep van Dam 06-18085319.
En kijk op www.facebook.nl/time-out Amerongen.
Dorpsgericht Werken:
Presentatie uitslagen van de peiling Koenestraat.
Op maandag 8 juni 2015 om 20.00 uur gaat Aart Kroeze de resultaten
van 2 onderzoeken presenteren. Iedere Amerongen wordt ervoor uitgenodigd om mee te discussiëren. Het programma is: 20.00 uur Opening;
20.00 tot 21.00 uur presentatie resultaten;
21.00 tot 22.00 uur discussie met de bewoners.
Dorpsnetwerk Amerongen.
Een groep Amerongers is bezig met de opzet van het Amerongse Dorps
Netwerk. De uitdaging is om alle aktiviteiten van personen, verenigingen
en stichtingen bijeen te brengen op de website: amerongeninspireert.nl
In een volgende klepperman komen meer details.
Wie was Dr. Benders?
Omstreeks 1934 vestigde dokter A.M. Benders in Amerongen zich op de
Burg.v.d.Boschstraat 20.Zijn huishoudelijke hulp en praktijkassistente was
Mej. Trui Rebergen, een Amerongse dochter van een metselaar.
In zijn wachtkamer was er een heel opvallende klok: een houten vliegtuigpropeller met in het midden de klok. Dr. Benders werd opgevolgd door
dokter Anton C. Kars. In een volgende klepperman meer over de huisartsen historie.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar Jacob en Jetje bekijkt Amerongen
van boven af uit de Bovenpolder. Deze keer het volgende:
“Zeg Jacob wat vind jij van die pelgrimstochten die ze in
Amerongen gaan houden op 20 juni? “
”Nou Jetje daar kijk ik van op. Voor ons is dat dagelijks werk. Als wij niet
zouden pelgrimeren hadden we nooit iets te eten. Wij pelgrimeren voor
ons dagelijks brood.”
”Maar Jacob, die Amerongers hebben allemaal toch genoeg te eten?”
“Ja Jetje dat is wel zo, maar zij pelgrimeren voor hun GEESTELIJK
voedsel en dat hebben wij niet nodig. En weet je wat het mooie is: zij
verdienen met wandelen en fietsen dan een AFLAAT. En willen wij ook
vliegend meedoen en dan ook een aflaat verdienen?”
“Nou Jacob, ik doe aan die flauwekul echt niet mee. Doe jij dat nu maar
eens mooi zelf. En laat me dan wel even die verdiende aflaat zien. Die
hang ik dan op in de Bovenpolder.”
“Jetje, dat is afgesproken, ik ga ook meedoen vanaf de Hof.”
De geschiedenis van Amerongen.
20 juli 1945 kwamen 52 Amerongers bij elkaar in het Café van Mina van
Barneveld, thans Buitenlust. Daar is toen de Oranjevereniging opgericht.
Zij gaven gevolg aan de oproep van Graaf (Willy) Bentinck, burgemeester
Jhr. H. van de Bosch en de gemeentesecretaris F.C. Magendans. Die
vereniging is nog steeds springlevend en heeft voor maandag 27 april
weer een mooi Koningsdag programma voor ons klaargemaakt. Bravo!

Dorpsgericht werken.
DWA is bezig met de volgende projecten:
~Dorpakker De Parel voor het ontwikkelen van een Romeinse moestuin;
~Wandelpad Burgwal naar Kasteel afrondingen; ~De duurzame
Utrechtsestraatweg; ~Het Veense fietspad naar Veenendaal achterstallig
onderhoud; ~Reconstructie van de Laan i.s.m. Kasteel en Gemeente;
~Verkeer Koenestraat presentatie op 8 juni; ~Knuffelweide duurzame
vergunningen; ~Waterpunten in de oude dorpspompen; ~Herziening
tabaksblad wandelroute door het oude dorp; ~Natuurlijk groen project
Amerongen ~Boekje met verhalen van de rondom Amerongen wandeling
~Het Limes project met het zichtbaar maken van de Romeinse noordgrens bij Amerongen; ~Herplaatsing van de bankjes bij de Rijn; ~Een
parkje met bloemen voor Allemanswaard.
In de volgende klepperman zal dieper op de projecten worden ingegaan.
Ansichtkaarten van Amerongen.
Deze oude ansichtkaart toont de gracht van Kasteel Amerongen met
vanuit de tuin een trap omlaag om vis te vangen. Er zit nog altijd
veel vis in de gracht. Maar de bodem is volgegroeid en moet nodig
schoongemaakt worden. Daar zouden de vissen en de hengelaars heel
blij mee zijn. Wordt er niets aan gedaan dan slipt alles dicht en sterft de
vis. Bij een schoongemaakte bodem, graast de schubkarper en houdt
daarna deze bodem schoon. De graskarper eet dan de losgewroette
begroeiing door de schubkarper op. Zo heeft iedereen schik van de
gracht: a. het kasteel die geen stinkgracht krijgt, b. de vissen die hun
“woning “ heel schoon krijgen, en c. de hengelaars die gaan glunderen.
Laten we met z’n allen hier iets aan gaan doen.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-07-2015

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

geldig tot 01-07-2015

geldig tot 01-07-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
Op alle soorten stofzuiger zakken
3 halen en 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.

CUNERA FEEST IN AMERONGEN OP 20 JUNI OP DE HOF.
In de middeleeuwen werden in Amerongen in juni een weeklang de
Cunera Feesten gehouden. Duizenden pelgrims bezochten toen de Sint
Andreas kerk (nu Andrieskerk) als boetedoening. Daarmee kon met dan
een aflaat verdienen. Dat feest komt weer terug samen met Fiets d’r Uit.
Programma Cunera Feestdag op zaterdag 20 juni 2015.
Vanaf 7.00 uur kunnen tot 13.00 uur pelgrimswandelaars en fietsers vanaf
de Hof starten. Keus van de afstanden : 5-10-15-20-30 en 60 km. Bij het
volbrengen van de tocht krijgt men een button en een aflaat.
Om 13.30 uur begint op de Hof een feestprogramma:
Er is een Romeins kampement; Er is een marskramer; Er is boogschieten;
Er zijn zangers in oude kledij; Er is een labyrint door “Beeldkracht” in
de vorm van een hart in houtsnippers met Cunera in het midden; Er zijn
Cunera vertellingen; Er is historische muziek.
Om 18.00 uur is er een middeleeuws eetfestijn. Om 18.30 uur is de
Cunera processie de Andrieskerk in. Hier is dan een programma met
optreden van de Historische Toneelgroep Chapeau die het Cunera verhaal uitbeelden in middeleeuwse kledij. Ook wordt hier de Amerongse
historie van de Cuneraweek in de middeleeuwen verteld.
Om 19.15 uur eindigt de processie bij het labyrint op het grasveld voor
de kerk. Om 20.00 uur eindigt de Cunera Feestdag in Amerongen.
Kom meedoen met de Cunera pelgrims wandeltocht en de Fiet d’r Uit
pelgrimstocht door de nieuwe Fiets tourclub van Amerongen:
Velo Heuvelrug.

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

Melden bijwerkingen medicijnen .
Geneesmiddelen die u van uw arts en Apotheek Servicepunt Amerongen verstrekt krijgt zijn bedoeld om u te genezen of te voorkomen dat
u ziek wordt op latere leeftijd. Ze zijn ontworpen om dat effect te hebben. Maar bij elke werking kunnen ook bijwerkingen optreden. Denk
maar aan eenvoudige klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid,
spierpijn of maag/darmklachten. Maar ook meer zeldzame bijwerkingen
als huiduitslag, hartkloppingen, benauwdheid of bloedbeeldafwijkingen.
Gelukkig zijn de meeste bijwerkingen zeldzaam. Maar om met elkaar de
kennis over deze bijwerkingen te vergroten is het van groot belang dat u
het meldt als u vermoedt dat er bij u klachten ontstaan door het gebruik
van een medicijn. Dit kan bij uw Service Apotheek Amerongen of bij uw
arts. Maar u kunt dit ook zelf doen op www.lareb.nl. Dit is de website van
het Nederlands bijwerkingen centrum. Zij verzamelen alle meldingen en
waarschuwen als zij een trend zien. Zo kunnen we met elkaar de voorlichting over medicijn gebruik en bijwerkingen verbeteren. En, hopelijk ook
bijwerkingen voorkomen of sneller herkennen.
Peiling Bedrijventerrein onder de Amerongers. De peiling over het
bedrijventerrein van 2ha langs de Bertus Leendersweg gaf een heel duidelijk beeld; namelijk nu verder niets meer doen en alles zo laten.
Dan een nieuwe peiling: Wat vindt u van het weer terug brengen van de
Uitkijktoren op het hoogste punt de Amerongse Berg op 69 meter.
Het nieuwe Regionaal Bureau Tourisme voor de Gelderse Vallei, de Heuvelrug en het Kromme Rijn gebied kan geen mooier overzicht krijgen van
de Uitkijktoren boven de bomen uit over het gehele gebied.
Wat vindt u ervan. Mail naar rjvee@ziggo.nl
In een volgende klepperman komt uw mening tevoorschijn.
MLD collecte bedankt alle gulle gevers.
Een enthousiaste groep van 10 collectanten samen EUR 1150 opgehaald
voor de Maag Lever Darm stichting, ten behoeve van onderzoek naar
buikziekten. Met 10 bussen konden we helaas niet alle adressen bezoeken in Amerongen en Overberg. Als deze stichting U aanspreekt en U
zou volgend jaar willen collecteren, neem dan contact op met Anita van
der Wal- Zuurbier 0343 456553. Natuurlijk kunt U de MLD stichting ook
ondersteunen door geld over te maken. Zie www.mlds.nl . We willen alle
gulle gevers hartelijk bedanken.

Inlichtingen en reacties:
Voor de juli uitgave moeten de stukjes (maximaal 150 woorden)
uiterlijk 26 juni binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie: 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
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

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: 1. Roet, 2. IJs 3. Stof 4. Wit 5. Uit
6. Rood 7. Drop 8. Even 9. beleg
Winnaar: Tonny Koens
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.

Gedicht.
LEVENSVREUGDE
Er leeft nog iets van ’t kind in mij,
Dat wil ik niet graag missen.
Daarin ben ik gelukkig vrij,
Dat mag ik zelf beslissen.
Men vindt het soms wat
ongepast,

Maar ik ervaar het niet als last.
Al voel ik me soms sterk en
groot,
Het kind in mij gaat nimmer
dood.

Deelnemen aan de Bourgondische BBQ zaterdag 20 juni.
Ja, iedereen die eens wil genieten van een Bourgondische bbq kan en
mag deelnemen. Voor € 15,00 p.p. krijgt u een perfecte BBQ voorgeschoteld. U kunt kiezen tussen vis of vlees. Drankjes zijn niet in dit bedrag opgenomen! Wilt u ook deelnemen aan de Bourgondische BBQ
op zaterdag 20 juni a.s. aanvang 17.00 uur? Neem dan contact op met
café restaurant hotel Buitenlust via info@buitenlust-amerongen.nl of via
0343-451692. U krijgt hier ook alle aanvullende informatie verstrekt over
deze bourgondische bbq. Wees er snel bij. Vol is vol!
RVM gaat er in De Ridderhof een mooie en gezellige avond van maken.
Het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor o.l.v. Jimco Zijlstra gaat op
24 juni a.s. zingen voor de bewoners van de Ridderhof.
Een kleine greep uit de liederen die het koor zal zingen, sfeervolle liederen als Abba Vader, Morte Christe, Nabucco alsook liederen als Hymne to
Freedom, The Rose, By the Rivers of Babylon.
Ook gaat het koor een aantal liederen zingen waarmee de toehoorders
uit volle borst mee kunnen zingen. Wat te denken van ’t Kleine Café aan
de Haven en het grappige “Van Alles Wat’, een soort bloemlezing van
allerlei stukjes tekst uit Nederlandse volksliedjes, gemaakt door dirigent
Jimco Zijlstra. Het belooft een mooie en gezellige avond te worden.
De aanvang is 19.30 u. Mocht u ook graag willen luisteren op 24 juni,
dan bent u van harte uitgenodigd.
Eerste duurzame tarwe speciaal streekbier.
Stichting Promo Heuvelrug is erin geslaagd om als eerste een echt
duurzaam tarwe c.q. wit streekbier type “Zonnig” onder het eigen merk
Duurzaam Utrechtse Heuvelrug Bier uit te brengen. Zuiver water en tarwe
zijn net als bij het type “Blond” natuurlijk weer afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Over smaak valt niet te twisten, maar deze is lekkerrrrrrr!
Zomers fris en fruitig zullen we maar zeggen. Maar nog steeds met 6% alcohol volume. Ook het type ‘Zonnig” zal spoedig in Amerongen verkrijgbaar zijn bij de bekende verkooppunten. Zie hiervoor: www.promoheuvelrug.nl. De opbrengsten uit de verkoop van de speciaal bieren komen ten
goede van cultureel (historische) activiteiten en bezienswaardigheden op
de Utrechtse Heuvelrug. Zoals bijvoorbeeld: de Cuneradag Amerongen
op zaterdag 20 juni a.s. en het Bloemencorso Vuurwerk op 15 augustus in
Leersum. Een proeverij met dit “ Zonnige” tarwe witbier wordt gehouden
op de Hof op zaterdag 20 juni vanaf 14.00 uur. Hier kunt u gratis proeven
van dit enige echte eerlijke duurzame streekbier.

