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Wie is de klepperman?

De nieuwe klepperman is Bert Berendsen. Een geboren en getogen
Ameronger. Bert is heel erg bezig geweest met zangkoren. Daarmee
hebben ze vele tournees gemaakt o.a. naar Amerika. Hun concerten
waren heel bekend, met bekende dirigenten en musici die er aan
meededen.

De evenementenKALENDER die staat op de sites: amerongeninspireert.
nl en wegwijsinamerongen.nl wordt steeds beter bekeken.
De kalender wordt dagelijks bijgehouden. Volg hierop de aktiviteiten en
evenementen. Als u zelf een aktiviteit wilt vermelden kunt u het formulier
op de sites invullen en naar de redaktie toemailen.
De Klepperman gaat in juni 2016 uitsluitend digitaal. De bijdragen voor
het drukken waren te gering. Wilt u op uw e-mailadres de klepperman
ontvangen mail dit dan naar rjvee@ziggo.nl Maandelijks wordt de
klepperman dan naar u toegemaild. Ook kunt u op de beide eerder
genoemde sites de klepperman bekijken. Wilt u een uitdraai, ook dat kan
bij de receptiebalie in Allemanswaard.

Apotheek is verhuisd.
Apotheek ’t Bosje zit nu in Allemanswaard. De ingang is aan de
buitenkant. Komt u met de auto? Dan kunt u gratis parkeren in de
parkeergarage onder de apotheek of aan het grote plein.

DORPSAGENDA maand april

DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 2016.
• 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.
Zie voor vakanties en feestdagen ook de website.
• 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 geopend van 5 maart tot 13 november.
Info en rondleiding 456500 Di-Zondag geopend van 13:00-17:00 uur.
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg.
Geopend: woensdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 uur.
Zie ook: www.amerongeninspireert en www.wegwijsinamerongen.nl
DORPSAGENDA maand april
2 april Tussen 11.00 en 14.00 uur.
			
Expositie van Totie Vlek in de Rijnkapel.
3 april 20.00 uur Kasteel Concert.
6 april 14.00 uur Wandelen met Utrechts Landschap.
6 april 15.00 uur Allemanswaard. De boze heks en de zandtekenaar.
7 10
Oasedagen op het Zendingshuis.
7 april 20.00 uur. Allemanswaard. Info over Hart Veilig Amerongen
8 april 19.00 uur. Allemanswaard. Ladies Night
8 april 20.00 uur. Concert Andrieskerk
9 april Tussen 11.00 en 14.00 uur.
			
Kunst en Koffie in de Rijnkapel, en een expositie van Totie Vlek.
9 april 20.00 uur. Ritmeester Veenzangers Andrieskerk.
10 april 16.55 uur. Vijf voor vijf dienst in de Andrieskerk.
12 april 14.30 uur. PCOB Lezing in de Ark.
14 april 17.00 uur. Open Maaltijd in de Ark.
15 april Zendingshuis Stilte weekend.
15 april de Vuurkorf in de Rijnkapel tussen 16.00 en 18.00 uur.
			
Oecumenisch inloopcafé
16 april Expositie Totie Vlek in de Rijnkapel tussen 11.00 en 14.00 uur
17 april 10.30 uur. Rijnkapel. Zin in zondag.
17 april Lezing ‘Kom uit je hoofd’ door Lisette Thooft in de Rijnkapel.
			
Aanvang 10.30 uur. Entree 7,50
20 april 19.45 uur. De Ark Passage vrouwen.
23 april Expositie Totie Vlek in de Rijnkapel van 11.00 -14.00 uur.
24 april 19.00 uur. Themadienst Zendingshuis.
27 april 08.00 uur. hele dag Koningsfeest.
29 april 20.00 uur. Concert Andrieskerk.
29 april 20.15 uur. Allemanswaard Ernst Jansz.
30 april 10.00 uur. Oldtimertocht in de Laan.
Oranje Bingo.
Op 13 april is er om 19.00 uur Oranje Bingo in Allemanswaard. De zaal is
open vanaf 18.00 uur. Doe mee voor mooie prijzen.
Dorps projecten.
Dorpsgericht werken behandelt een aantal Amerongse dorpsprojecten.
Momenteel zijn dat: ~De dorpsakker de Parel waar een vlechtheg langs
de Bergweg komt en mooie bordjes bij de perken. ~De ontwikkeling van
een Historische tuin en een Romeinse moestuin. ~De herplaatsing van de
bankjes bij de Rijn. ~ Het waterproject Oude dorpspompen.

PERSOONLIJK.
Op bijna 75 jarige leeftijd overleed in de
Ridderhof Gijs de Kroon. Een geboren en getogen
Ameronger. Zijn vader was Jan de Kroon die slager
was in de Nederstraat.
Gijs was werkzaam in de wegenbouw. Daarnaast
deed hij veel aan sport. Als wielrenner deed hij mee
aan allerlei wedstrijden. Maar het meest trots was
hij op de Elfstedentocht die hij in 1986 samen met
Aart Kroeze geheel heeft uitgereden. Samen van
start tot finish. Echt iets om trots op te zijn.

Bedrijvennieuws.
In het oude kantoor van de Woningbouwvereniging wordt nu een
Verzamel kantoren Bedrijf gevestigd.
Sport & Health WORKOUT, het sportcentrum gaat steeds meer bezoekers
trekken. De nieuwe inrichting wordt alom geprezen. De openingstijden
zijn: Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 22.00 uur.
Zaterdags en zondags van 9.00 tot 12.00 uur. Ga er eens kijken of het iets
voor u is. Want: BEWEGEN MOET! Zie: www.workoutamerongen.nl
Of bel: 0343-763820 .
Hardloopcentrum Aart Stigter: een begrip in de hardloopwereld!
Er doen meer dan 500 lopers mee aan de trainingen. Aart Stigter,
voormalig Nederlands Marathon Kampioen, is samen met Ellen
Abbringh eigenaar van het centrum. Ellen, een van de eerste
vrouwelijke hardlooptrainers in Nederland, is behalve trainster ook
voedingsdeskundige.
Wil je een proefles stuur dan een mail naar: info@hardlopenisleuk.nl
Of bel naar 088-7866464 of kijk op www.hardlopenisleuk.nl

Leerzame Informatie avond Hartveilig Amerongen.
Hartveilig Amerongen organiseert op 7 april een gratis informatie avond
voor de vrijwilligers en belangstellenden. Op deze avond wordt uitvoerig
ingegaan op de hulpverlening, zoals die in Amerongen plaats vindt. Een
vrijwilligster van Hartveilig Amerongen die huisarts is, zal deze avond aan
elkaar praten. Zij zal ook uitleg geven wat er op het podium gebeurd en
de diverse sprekers aankondigen.
Er wordt even uitleg gegeven hoe Hartveilig Amerongen is ontstaan en
hoeveel vrijwilligers er nu zijn en over het aantal AED’s in ons dorp. Wordt
er een reanimatie gedemonstreerd en laten duidelijk horen hoe er een
melding naar 112 moet gaat. Vrijwilligers Hartveilig Amerongen komen
erbij met een AED en daarna komt de bevelvoerder van de Brandweer
toelichten wat zij in een reanimatie kunnen betekenen. De instructeur,
tevens Ambulance chauffeur verteld over de reanimatie en het vervoer
naar het ziekenhuis. Enkele verpleegkundigen over hun ervaring en ook
de kinderreanimatie met een PowerPoint komt dan ter sprake. Aan het
psychotrauma wat je kan oplopen wordt ook door een gespecialiseerde
verpleegkundige besproken. Als laatste geeft de huisarts nog even mee
wat de huisarts in de nazorg kan betekenen.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op deze gratis avond op 7 april
20.00 uur starten we in de grote zaal van de Allemanswaard, inloop vanaf
19.45 uur. www.hartveiligamerongen.nl info hartveiligamerongen.nl
tel 06 206 251 28
Ansichtkaart van Amerongen.
De Kromme Hoek in Amerongen. Een oude foto van Herberg Den
Rooden Leeuw.. De grote bomen staan er niet meer. De volksmond
noemde dit punt De Kromme Hoek en dat is wel terecht.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar uit de Bovenpolder heeft weer van
alles meegemaakt.
“Zeg Jacob, heb jij ook alle mensen weer veel eieren zien
eten?” “Ja Jetje, dat vind ik helemaal niks. Uit die eieren
moeten toch jonge kipjes komen. En niet door alle mensen opgegeten
worden”. “Ja, Jacob, maar ze fokken kippen om eieren te leggen, die
voor de consumptie zijn.” “Maar Jetje, wij kunnen toch ook eieren
leggen en die aan de Jumbo verkopen voor de consumptie.” “Dan
kunnen we ook een mooie cent verdienen.””Zeg Jacob, je denkt toch
zeker niet dat ik daar aan mee doe. Ik pas daarvoor. Niks geen spechten
eieren voor menselijke consumptie leggen. Als jij een cent wilt verdienen,
dan ga je zelf maar eieren leggen. Maar dat kun je lekker niet. Jacob, je
moet je schamen om mij voor jouw karretje te spannen. Jij met je centen
verdienen. Bah”.
Historie van Amerongen.
In Amerongen werden in de Middeleeuwen grote Cunera Feesten
gehouden. Ook in Amerongen werd Cunera vereerd en wellicht heeft
ook dit dorp, waardoorheen veel pelgrims reisden, daarvan geprofiteerd.
De Cunerafeesten werden in Amerongen en in Rhenen gehouden van
11 tot19 juni. De pelgrimstochten werden bevolen door de Bisschop van
Utrecht die in Wijk bij Duurstede en in Rhenen een zomerpaleis had. De
mensen moesten boetedoening doen voor hun zonden. Als beloning
kregen ze dan een aflaat. De Cunera Feest Week van 11 t/m 19 juni 2016
is gebaseerd op deze historie. Het programma van de Cunera Feestweek
komt in de klepperman van mei 2016.
Max Tailleur.
Tegenwoordigheid van geest.
De rechter kijkt streng naar de vrouw die ervan wordt
beschuldigd haar man in een vlaag van woede om het
leven te hebben gebracht. “Waarom, vraagt hij, hebt u hem
met pijl en boog vermoord?”. Waarop de vrouw bedeesd
antwoordt:
“Ik wilde de kinderen niet wakker maken”.
Puzzel.
Oplossing vorige puzzel: 1 berg 2 echt 3 gang 4 over 5 nest 6 ier 7 aal
Winnaar: mevrouw Faber

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.
Voor de verandering eens weer een puzzel met woorden. Er worden 11 woorden gevraagd,
waarvan de omschrĳvingen gegeven zĳn. Het aantal vakjes geeft het aantal gevraagde
letters aan. Als u alle woorden goed hebt ingevuld, dan ontstaat in de verticale rĳ onder
het cĳfer 1 een gezegde. Dat gezegde is de oplossing die u kunt insturen.
1.

1. Vrucht
2.

2. Deel van de dag
3. Moment

3.
4.

4. Neerslag
5.

5. Tanden en kiezen

6.

6. Aanvoerder

7.

7. Deel van de week
8.

8. Familielid

9.

9. Vertelsel
10. Beraad
11. Kookgerei

10.
11.

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Waardebonnen

geldig tot 01-05-2016

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

geldig tot 01-05-2016

geldig tot 01-05-2016

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebon
USB stick 32 GB
Toshiba
Van € 14,95 voor € 9,00
Expert Leersum
Waardebon

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

Den Rooden Leeuw 15-jaar o.l.v. Petra en Gert.
Inderdaad, het is 15 jaar geleden dat Gert en ik “restaurant Den Rooden
Leeuw overnamen. December 2000 verlieten wij Amsterdam en betrokken wij met ons eerste kind (dochter) Den Rooden Leeuw’. Zo begint
Petra Matthes haar verhaal. “Samen met mijn partner Gert ter Roller
(chef-kok) ben ik eigenaar van Den Rooden Leeuw. Vrienden tipten ons
destijds dat Den Rooden Leeuw te koop stond. Redenen voor aankoop
waren en zijn: goed lopend bedrijf, fraaie locatie en boven het bedrijf
kunnen wonen. Een thuis gevoel kregen wij direct al bij het eerste bezoek
aan Den Rooden Leeuw. Eind 1600 bouwden de heren van Kasteel Amerongen hier als eersten een herberg. Hierna is dit pand gebruikt als tolhuis, stallerij en boerderij. Sinds 1985 is het een restaurant. Met onze drie
kinderen nemen we deel aan het dagelijkse dorpsleven en sponsoren we
diverse verenigingen. Naast een vaste vrienden en gastenkring hebben
we bezoekers uit Amerongen e.o.., veel passanten in het hoogseizoen en
voor velen zijn wij het adres voor een zakelijke lunch of diner. In deze 15
jaar hebben wij uiteraard nieuwe dingen opgepakt zoals: het koken met
(streek)groenten en andere producten uit de tuin van Kasteel Zuijlenstein,
een “Openlucht-Diner” in diezelfde tuin, helpen verzorgen van het Grietmaal, maandelijkse filmvoorstelling door Filmhuis Amerongen-Leersum,
een sfeervolle Paasbrunch en iedere zondag vanaf 12.00 uur “Brasserie”.
Het leukste vind ik het om samen met Gert en het personeel dit bijzonder mooie bedrijf op deze bijzondere plek te mogen runnen. Op naar de
volgende 15 jaar!
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Blijft u maar bij de
bbq, wij komen de saus
wel brengen...
Bestel uw boodschappen op
www.ahleersum.nl en wij zetten
alles voor u klaar of brengen het langs.
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Gedicht.
PERSPEKTIEF
Als spoorwegrails in perspektief
Zo heb ik mijn liefste lief
Vanaf de dag dat het begon
Hou ik steeds meer van haar
Dichter bij de horizon
Dichter bij elkaar.
Blaas Maar Raak.
Op dinsdagavond 15 maart was er in Muziekcentrum Ons Genoegen de
presentatie van de muziekorientatiecursus Blaas Maar Raak.
Maar liefst 13 kinderen zijn de afgelopen 6 weken enthousiast aan de
gang gegaan met hun docent Pascal om hier na toe te werken. Noten
lezen, ritmes en het kennismaken met de diverse blaasinstrumenten en
het slagwerk, het kwam allemaal aan bod. Daarnaast wisten ze de zaal
goed te vullen met ouders en andere belangstellen en het lukte ze ook
het enthousiasme op hen over te brengen. Wij hopen dat deze cursus
een vervolg krijgt door middel van het volgen van muzieklessen bij Ons
Genoegen. Alle kinderen kregen een prachtig diploma en een warm
applaus van het publiek. Meer info via: www.onsgenoegenamerongen.nl
					jeugdonsgenoegen@gmail.com

Hemur Enge D1 kampioen!
Voor de D1 van Richard Ruitenberg, Lars en Frank Wintermans was het
afgelopen zaterdag nog zeer speciaal. Voor de D1 van Hemur Enge was
de titel dan al wel veilig gesteld, maar het kampioenschap in eigen huis
vieren is altijd bijzonder. Na een spetterende 18-5 overwinning op KCD,
kon het feest gelijk los barsten. Er werd gelijk genoten van de taart, maar
er lag nog meer in het verschiet voor de D’tjes! De bowlingbaan van
Rhenen werd ’s avonds onveilig gemaakt en als klap op de vuurpijl mocht
de D1 mee oplopen bij de korfballeague-wedstrijd DVO – LDODK!
Staand: Alwin van Barneveld, Frank Wintermans, Lars Wintermans,
Richard Ruitenberg en Marijne de Voogd.
Zittend: Clarissa Geerts, Floor Tazelaar, Kyra Ommeren, Demi
Breeschoten, Noa van den Weerd, Marit van Rheenen,

Geslaagd concert Ons Genoegen Amerongen.
Op 5 maart jl. was het
weer een muzikaal feest
in de Allemanswaard in
Amerongen. Het was tijd
voor het voorjaarsconcert
van muziekvereniging
Ons Genoegen. De vele
aanwezigen konden genieten
van een afwisselend
programma dat werd
voorgeschoteld door de Slagwerkgroep, het Opstaporkest en het grote
Orkest van de Amerongse muziekvereniging. Het geheel werd aan elkaar
gepraat door Conny Huibers.
Als toekomst van de vereniging werden de leerlingen ook betrokken
bij deze avond. Zij vormen tegenwoordig het Opstaporkest van Ons
Genoegen en brachten samen met het “grote” Orkest het stuk “Great
Movie Adventures” ten gehore. De melodieën van Star Wars, Jurassic
Park en E.T. waren hoorbaar.
Voor Wilbert van Arendonk was dit het eerste optreden sinds zijn
aanstelling als nieuwe dirigent van het orkest. Onder zijn leiding stonden
er diverse genres op de lessenaar, van country- tot marsmuziek, waarbij
diverse orkestleden als solist optraden.
De slagwerkgroep onder leiding van Richard Steur had deze avond ook
weer iets speciaals voorbereid. Zij hadden diverse stukken ingestudeerd
met zogenaamde “boomwackers”. U vraagt zich natuurlijk af wat
zijn boomwackers! Dit is een modern percussie-instrument. Het zijn
meerkleurige holle plastic buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch
gestemd zijn. Het instrument wordt bespeeld door hem tegen een
andere boomwacker of tegen een ander voorwerp te slaan. Ook kan men
hem met stokken bespelen, net als bij een xylofoon.
Om te kijken naar wat voor muziekstijl de voorkeur uitgaat bij de
bezoeker, kon iedereen een enquête formulier invullen. Er konden cijfers
van 1 t/m 10 gegeven worden aan de muziekstukken die gespeeld
werden. Aan de hand van de uitslag kan Ons Genoegen eventueel het
repertoire aanpassen voor het volgende concert.
Bent u benieuwd naar deze uitslag? Kom dan naar het najaarsconcert
op 5 november 2016. Dit vindt wederom plaats in de Allemanswaard in
Amerongen. U bent van harte uitgenodigd!

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
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Inlichtingen en reacties:
Voor de april uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 28 april binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

