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“De Klepperman” Wie is dit?

Hier is weer een nieuwe Klepperman. Deze keer de Amerongse zanger
Ray Klaassen. Hij is bekend van de RTL4-presentatie van “The Voice of
Holland”. Hij begeleidt zichzelf op gitaar. Al voordat hij het woord gitaar
kon uitspreken speelde hij al op dat instrument. Ook in Amerongen is
hij heel bekend van zijn optredens in Buitenlust. Op 18 september 2015
treedt hij op LIVE RAY KLAASSEN. Kaarten kun je kopen bij Buitenlust.
Kijk hiervoor op www.facebook.com/rayklaassen.nl

Amerongers attentie: Even serieus……..
De Klepperman vraagt uw aandacht: 330/2400.
Er zijn 330 betalingen van de 2400 binnengekomen.
Nog even € 5,00 (of meer) storten op NL18 RABO 0325 0596 32 t.n.v.
Amerongen Inspireert.
Als iedereen meedoet kan de Klepperman weer een jaar lang blijven
bestaan. Snel even doen voordat u het vergeet. Alvast bedankt.
Het Amerongse bedrijventerrein.
De gemeente heeft de reconstructie van het bedrijventerrein goedgekeurd. De goedkeuring is een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan dat er aan komt. Het bedrijventerrein handhaaft wonen en werken
voor de bestaande bedrijven. Nieuwe woningen, hetzij in- of uitpandig
zijn niet mogelijk. Over de uitbreiding van het bedrijventerrein met
2 ha op Leersums gebied is nog geen besluit genomen. Door de Raad
van State is deze ontwikkeling teniet gedaan. De gemeente moet nog
besluiten of ze opnieuw hiermee aan de slag wil gaan.
Persoonlijk.
Aart Sterkenburg heeft weer gratis bloemen verstrekt voor de bakken op
de Rotonde. Bedankt Aart. Het is weer een mooi gezicht. Ga ook eens
kijken in zijn tuincentrum.

DORPSAGENDA maand juli

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 juli 2015.
4 juli Kunst en Koffie in de Rijnkapel met schilderijen van Frits Sloos.
			
Toegang vrij. Tijd: 11.00-14.00 uur
4 juli Orgelconcert Andrieskerk. 16.00 uur
5 juli Publiekswandeling Utrechts Landschap 14.00 uur
			
vanaf Info Centrum
9 juli Optreden van Ons Genoegen op het voorplein van Kasteel
			
Amerongen. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
9 juli Open maaltijd om 17.30 uur in De Ark
11 juli Kunst en Koffie in de Rijnkapel met schilderijen van Frits Sloos.
			
Tijd: 11.00-14.00 uur
11 juli Orgelconcert Andrieskerk. 16.00 uur
15 juli Zomeravond wandeling Utrechts Landschap.
			
Bergweg/Dierenasiel 19.00 uur
18 juli Kunst en Koffie in de Rijnkapel met schilderijen van Frits Sloos.
			
Tijd: 11.00-14.00 uur.
18 juli Orgelconcert Andrieskerk, 16.00 uur.
24 - 27 Zendingshuis stilteweekend
25 juli Orgelconcert Andrieskerk. 16.00 uur
2 aug. Utrechts Landschap Info Centrum 14.00 uur Zintuigen.
Dorpsnetwerk.
Een vrijwilligersteam is bezig met het opzetten van het DORPSNETWERK.
Op Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2015 zal er alle informatie worden gegeven op de Amerongse Uitmarkt in Allemanswaard.
Dorpsgericht werken.
Er zijn 10 projecten in behandeling bij het vrijwilligersteam van DORPSGERICHT WERKEN.
1. Dorpsakker de Parel is een interessante akker met allerlei veldjes met
groenten en boompjes. Deze tuintjes worden per perk bijgehouden
door vrijwilligers. De oogst is voor de Zusters Diaconessen die daar
een sociale bestemming aan geven. De Akker krijgt mooie naambordjes bij de diverse perkjes. Er komt ook een Romeinse moestuin.
Ga er eens rondwandelen.
2. Voetpad van de Groene Entree Burgwal naar Kasteel Amerongen. Dit
wandelpad is bijna klaar. Ga er eens vanaf de maquete op de Burgwal
wandelen naar Kasteel Amerongen.
3. De Utrechtsestraatweg wordt de eerste duurzame en groene straat
van de gemeente UH. Deze maand krijgen alle bewoners een vragenlijst om aan te geven welk duurzaam programma zij willen hebben
uitgewerkt. Het onderzoek is gratis. Volgende klepperman komt de
opgave van het aantal deelnemers in de Utrechtsestraatweg. Dit is
een pilot onderzoek. Later zullen alle straten in Amerongen aan de
beurt komen. Het onderzoek wordt gedaan door Amerongse bedrijven.
Er wordt in het onderzoek gevraagd naar de volgende onderwerpen
op duurzaamheid en energie besparing:
a. Energie besparing/groene stroom/groen dak
b. Spouwmuur isolatie
c. Dak en vloer isolatie
d. Glas isolatie/muurverf isolatie
e. Bodem- en zonnewarmte
f. Groenvoorziening
g. Advies over de financiering.

4. Veense fietspad Amerongen-Veenendaal. Dit wordt besproken met
recreatieschap en de Prov. Utrecht. Het pad moet nodig opgeknapt
worden. Men is er al mee begonnen. We houden controle hierop.
5. De herinrichting van de Laan. Dit wacht op de aanpak van de riolering
van de Drostestraat en de Nederstraat.
6. De Koenestraat met de verkeersproblematiek. Er is een presentatie
gegeven op 8 juni in Buitenlust. Het is noodzakelijk dat er op korte
termijn en ook op lange termijn iets aan gedaan moet worden. De
gemeente wordt verzocht de problematiek aan te pakken.
7. De knuffelweide wacht nog op een langdurige overeenkomst met de
gemeente.
8. De tabaksbladroute door het oude dorp wordt als wandelroute door
het oude dorp deze zomer nader uitgewerkt als project van Kern met
Pit van de Koninklijke Heide Maatschappij.
9. De oude dorpspompen worden watertappunten. Te beginnen met de
dorpspomp op de Hof. Later volgen dan de pomp bij de Kasteelmuur, de pomp bij de molen en de pomp op de Prins Bernhardlaan.
10. Natuurlijk Groen Amerongen. Dorpsgericht werken gaat samenwerken met wijkbeheer van de gemeente voor de groenverzorging in
de Amerongse straten.
Als mogelijkheid van behandeling is nog het opstellen van een verhalenboekje langs de wandelroutes om Amerongen heen.
Ook het LIMES project wordt zijdelings behandeld door een apart team.
Leegverkoop winkel breeschoten.
De leegverkoop van de winkel van Breeschoten gaat door tot eind
oktober. Ga er maar eens “neuzen”.
Wereldkidz Uitkijk stapt over op tabletonderwijs.
Leerlingen en leerkrachten op de openbare basisschool de Uitkijk in
Amerongen stappen vanaf volgend schooljaar over op tabletonderwijs;
het zogenaamde ‘Snappet’onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen
vanaf groep 4 rekenen en taal krijgen op een tablet. ‘Wereldkidz Uitkijk’ is
de eerste school samen met ‘De Merseberch’ in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug die volledig op tabletonderwijs overstapt.. De ruim 3 jaar ervaring die er al in Belgie en Nederland op verschillende scholen is opgedaan met ‘Snappet’ onderwijs laat zien dat leerlingen het een heel leuke
vorm van onderwijs vinden en dat schoolprestaties van leerlingen erdoor
naar een hoger niveau worden gebracht. Wilt u meer erover weten neem
dat kontakt op met de schoolleider Marit de Wit. Of https://nl.snappet.
org/scholen-over-snappet/

Ansichtkaarten van Amerongen.
Deze oude ansichtkaart is van de gasfabriek Amerongen-Leersum
Deze stond aan de Tol (begin Utrechtsestraatweg) waar ook de
melkfabriek ‘De Galak’ stond. Amerongen had eigen gas.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar Jacob en Jetje laten zich steeds
vaker in het dorp zien. Zij bekijken Amerongen op hun
rondvluchten vanuit de bovenpolder. En zij verhalen daar
dan over in de Klepperman. Eerst liet Jacob zich in mijn tuin
zien en direct gevolgd door Jetje. Wat zijn het nog mooie vogels in hun
kleurenpracht. Ze keken me aan en Jacob knikte me toe. Kennelijk heeft
hij ontdekt wie namens hen die stukjes in de Klepperman schrijft.
“Zeg Jacob, zie jij die man daar zitten?”.
“Ja Jetje, dat is de schrijver van onze wederwaardigheden in de
klepperman.”
“Maar Jacob, moeten we hem niet eens een keer uitnodigen in de
Bovenpolder waar wij wonen?”
“Ja Jetje, dat gaan we doen, en we geven hem dan een mooie
rondleiding op het klompenpad.”
”Zeg Jacob, mag zijn vrouw dan ook meekomen?“
“Jazeker Jetje, die mag jij dan persoonlijk alles gaan vertellen over ons.”
“Nou Jacob, ik ga me daar op voorbereiden hoor.”
Nadenkertje
Stimuleert Amerongen werkelijk?
Wat vinden de bewoners hiervan.
En de toeristen.
Denk daar eens over na.

De geschiedenis van Amerongen.
Amerongen had vroeger veel pensions. Zoals “Pension Albers” van Huize
Greta. Hier een advertentie uit de oude doos.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

geldig tot 01-08-2015

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

geldig tot 01-08-2015

geldig tot 01-08-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
10 % korting op alle
Cartridges (inktpatronen voor
De computerprinters)
Expert Leersum

Waardebon

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

Succesvolle Cuneradag Amerongen
Op zaterdag 20 juni is een succesvolle Cuneradag gehouden. Ruim 300
deelnemers, meer dan verwacht, namen deel aan de Pelgrimswandel en
fietstochten. Bij terugkeer op de Hof kochten velen een kruikje Cunera
Pelgrimsbier 2015 als aandenken. Samen met het publiek, genoten zij
van de professionele activiteiten van de Leydse Kluchten Compagnie en
van de muzikale omlijsting door de Marskramer. Het nieuwe stripboek
“De Halsdoek van Cunera” werd gepresenteerd door initiator Katrijn
Kuypers. Aanwezige kinderen werden als Romeins soldaat bewapend
en ondergingen een drill. Soms even schrikken voor de kids als die
Romeinse bullebak zijn mond opentrok. Maar, tegen de schrik kregen
zij een rolletje pepermunt van sponsor Servicepunt Apotheek Het Bosje
Amerongen overhandigd door de Romeinse arts. De historische ambachten trokken veel bekijks. De authentieke pijl en boog schietbaan
van leden van SC Marathon uit Doorn, was op gezette tijden overvol.
Het goede schietdoel “Kika” mag hierdoor een leuke financiële bijdrage
ontvangen. Ruim 50 personen genoten van een heerlijke Bourgondische
BBQ die door restaurant Buitenlust uit Amerongen werd verzorgd. Het
nieuwe Utrechtse Heuvelrug Bier type Pils viel goed in de smaak en
vloeide rijkelijk. Aansluitend volgde een “Processie”. Onder leiding van
de Klepperman liep een folkloristische groep (o.a. leden van Chapeau)
met belangstellenden, twee keer rond de Andrieskerk. Hierna volgden
in de kerk afrondende toespraken van de voorzitter van Amerongen
Inspireert dhr. Rein van Ee en Ds. mevr. Ans Pilkes. Initiator Amerongen
Inspireert en organisator Promo Heuvelrug zijn heel tevreden over deze
eerste Cuneradag Amerongen. Een nieuw sportief en cultureel historisch
evenement is dan ook geboren. Evenement gemist? Op zaterdag 18 juni
2016 krijgt u een herkansing. Noteer deze datum!

Overstraat 33

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

Gedicht.
ÉÉNLING.
Hij doet met de groep niet mee,
is echt een buitenbeentje,
Zij rijden in een BMW
Hij rijdt in z’n ééntje!

Mina van Barneveld.
Wie was Mina van Barneveld en wat had zij met ‘Café De Tram’ te maken? Hoe zat dat echt in elkaar?
Mina van Barneveld was een ongetrouwde vrouw die samen met haar
moeder woonde in ‘Café De Tram’. Dat café had geen toiletten, de
woonkamer was wat nu de slijterij is en de aanbouw was er nog niet.
Boven het cafe was geen zolder en aan de keukenkant waren boven
3 kleine slaapkamertjes. In ‘Café de Tram’ was een loket waar kaartjes
voor de Tram werden verkocht door Mina van Barneveld..
Ook was er een sociëteit in ‘Café de Tram’. Toendertijd is het cafe gekocht door de heer Wurster. Hij was slager geweest in Amsterdam maar
moest door ziekte daarmee stoppen. De heer Wurster was de vader
van Rietje Kruijer de moeder van Gerard Kruijer. Vader Wurster had een
vriend die bij de Amstel Brouwerij werkte. Hij adviseerde Wurster om
‘De Taveerne’ in Veenendaal te kopen. En kort daarna ook
‘Café de Tram’ van Mina van Barneveld.
Toen Rietje Kruijer, die ook zelf nog in Amsterdam in de slagerij had gewerkt, in Amerongen kwam, was ‘Café De Tram’ nog in oude staat.
Er werd toen jenever en dranken over de café- toonbank verkocht. Toen
dit verboden werd, werd de woonkamer de slijterij en werden toiletten aangebouwd en een moderne woning. Toen Rietje Wurster met
Arie Kruijer trouwde werd deze de conciërge van het nieuw gebouwde
Dorpshuis in de tuin van Fam. Wurster. Deze tuin werd toen voor ƒ 2,50
per m2 aan de gemeente Amerongen verkocht.
Zie hier een stukje geschiedenis ter correctie van de eerdere berichten
in de Klepperman, dat Mina van Barneveld in Buitenlust zat.
Dat was dus niet zo.
Tabaksteeltmuseum zoekt vrijwilligers voor kaartverkoop en het
rondleiden van bezoekers. Voor info kunt u zich melden bij het museum aan de Jhr.H.v.d. Boschstraat.
Inlichtingen en reacties:
Voor de augustus uitgave moeten de stukjes (maximaal 150 woorden)
uiterlijk 30 juli binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl
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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: Geen winnaar.
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 een speurpuzzel, d.w.z. dat alle woorden kriskras in het diagram
verborgen zijn. Met kriskras wordt bedoeld dat de woorden van links naar
rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden
naar boven (alle zowel horizontaal, verticaal of diagonaal) zijn verborgen.
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De overgebleven letters volgen een zin. Deze stuurt in als oplossing.

Knuffelweide Amerongen verwelkomt 5.000ste bezoeker van 2015.
Op maandagmiddag 15 juni ontving ‘De Knuffelweide’ in Amerongen de
5.000ste bezoeker van dit jaar. Dit was Annick Steenwijk (3) uit Leersum.
Zij kreeg uit handen van initiatiefneemster Anja Brouwer van ‘De Knuffelweide’ een knuffelkalkoen en een kinderboerderijenpaspoort. Haar
oppas Joyce Zumbrink kreeg bij deze feestelijke gelegenheid een bos
bloemen overhandigd.
Op dit moment biedt ‘de Knuffelweide’ onderdak aan Göttinger minivarkentjes, schapen met lammetjes, kalkoenen, verschillende soorten
kippen, siervogels, konijnen, cavia’s, dwerggeitjes en Shetlanders. Voor
de allerkleinsten is er een leuke speelweide. De Knuffelweide is 7 dagen
per week geopend. Meer informatie: www.deknuffelweide.nl
Muziek in de tuin van Kasteel Amerongen.
Op 9 juli brengt het welbekende orkest ‘Ons Genoegen’ uit Amerongen
op het voorplein van het kasteel een ode aan de zomer. Koperblazers
en slagwerkers vormen de kern van het muziekensemble, dat is aangevuld met rietblazers op saxofoon. Op deze zomeravond wordt voor alle
muziekliefhebbers een breed scala aan muziek gespeeld.
Neem je eigen klapstoeltje mee en kom luisteren naar het fanfareorkest
o.l.v. Ria Kornet en de slagwerkgroep o.l.v. Richard Steur. Zij spelen van
klassiek tot pop, van een Slagerij van Kampen medley tot Sud America
van Lino Florenzo. De toegang is gratis en het programma begint om
19.30 uur. Kijk voor meer informatie en het gehele programma op
www.kasteelamerongen.nl

