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KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 99 van 9 maarti 2019.
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3. Ooievaars weer terug.
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6. Wijzigingen Middeleeuws Banket.
7. Concert Kasteel Amerongen.
8. Bosbaden en bostherapie in de Amerongse bossen.
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11. Hemur Enge voor de jeugd.
12. Perzisch sprookje in de Ark.
13. Rijnkapel.
14. Dorp en Natuur avond.
15. Soosjaal brainstormavond.
16. Campagne Úw huis op maat’.
17. Film avond in de Rijnkapel.
18. Aktiviteit van de Bibliotheek.
19. NL Doet op de Parel.
20. Cursus project Amerongen kijk op de site.
21. Openingstijden Kasteel Amerongen de Proloog en het
Tabaksteeltmuseum.
22. Meneer de Wijze.
23. Archief: Vroegere uitgaven van de klepperman.
24. Amerongen Toen en Nu.
25. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
26. Vliegen met de drone boven Amerongen.
27. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
28. Moestuin Zuylestein.
29. Mop van Max Tailleur: De tel kwijt.
30. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
10 maart:
12 maart:
13 maart:
13 maart:
13 maart:
15 maart:
17 maart:
17 maart:

Kerkdienst Andrieskerk Ds.M.Hofma.
PCOB bijeenkomst in de Ark 14.30-17.00 uur.
Uw huis op maat In de Ark 14.00-16.00 uur.
Spannende thriller van het Filmhuis Amerongen in Allemanswaard.
Úw huis op maat’ Seniorenplatform.
De Parel NL Doet.
Rijnkapel 10.30-12.00 uur De wijsheid van Boeddha.
De Ark 15.00-17.00 uur Perzisch sprookje.

Koenestraat.
A.s. maandag 11 maart starten de werkzaamheden op de Koenestraat. Deze
zullen een aantal maanden duren.
Ooievaars weer terug.
Op het nest van de ooievaars begin van de Lekdijk zijn de ooievaars weer
neergestreken. We gaan ze volgen.

Gratis Bosbad…….
“Bosbaden”, het verblijven en wandelen in bossen, is een nieuw begrip wat heel snel grotere
bekendheid aan het krijgen is. Regelmatig een “bosbad” nemen zou positief werken op
welbevinden, bloeddruk en creativiteit.
U kunt dit binnenkort zelf ondervinden, want op woensdagmiddag 3 april organiseert Utrechts
Landschap/Amerongse Bos een bijzondere lentewandeling met als thema: Bomen. Bomen
spelen niet alleen een belangrijke rol bij de CO2 reductie in het milieu maar ze hebben ieder
ook hun eigen specifieke kracht , functie, silhouet en kenmerken. “Voedselbossen” worden
steeds meer aangelegd. Wetenschappelijk is bewezen dat het “Bosbaden” de stress van het
dagelijks leven kan verminderen. Onze gidsen zullen U er tijdens de wandeling meer over
vertellen.

De wandeling start om 14.00 uur bij de Tabaksschuur aan de Veenseweg in
Amerongen en duurt ongeveer 1,5 uur. Parkeren kunt U bij de Burgwal, vandaar
is het ongeveer 5 minuten lopen. Er zijn geen kosten aan verbonden en honden
kunnen, mits aangelijnd, mee

Filmhuis Amerongen-Leersum draait spannende thriller.
Op woensdagavond 13 maart draait ’t Filmhuis een spannende thriller in de
Allemanswaard in Amerongen.
Korte intro: een politieman die tijdelijk uit zijn functie ontheven is, werkt
noodgedwongen bij de alarmcentrale. Op een avond krijgt hij een noodoproep
van een verwarde vrouw…
Aanvang film: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kosten € 7,50 per stuk, te reserveren via 0343-702941 of via mail:
filmhuis.amerongen@skiam.nl

WIJZIGINGEN MIDDELEEUWS BANKET.
Er zijn de volgende wijzigingen:
1.In plaats van 2 data’s is er nu gekozen voor
VRIJDAG 29 MAART 2019 VAN 19 TOT 22 UUR
IN DE NAPOLEONSCHUUR.
2. Omdat het een proef is wordt er een reduktie gegeven op de prijs van € 52,50
van € 13.00 p.p.
3. De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij minstens 50 deelnemers. Er wordt op
16
maart gekeken hoe de stand is en er wordt dan besloten of het Middeleeuws
Banket doorgaat. En naar een latere datum wordt verschoven.
4. Reserveringen via webwinkel ANDERS ARRANGEMENTEN op de site van
Amerongen Inspireert.nl of per meil: rjvee@ziggo.nl of telefonisch 0343452028.
5. Het Banket bestaat uit:
-Brokken zoutloos brood.(In de Middeleeuwen was zout een betaalmiddel
en dat moet je bij de graaf die aan tafel zit, halen.
-Biologische soep van groenten uit de tuin van Landgoed Zuylestein.
-Biologische varken van Landgoed Zuylestein.
-Biolologische groentenschotel uit de tuin van Landgoed Zuylesten.
-Lekker middeleeuws toetje.
-Er wordt rode en witte honingwijn gedrongen.
-Er wordt middeleeuws bier geschonken.
De avond wordt verzorgd door een troubadour en een nar.
Maak gebruik van dit Middeleeuws Banket dat helemaal bij de Historie van
Amerongen past.
.

De komende weken gaat de Klepperman u op de hoogte brengen van een
nieuwe aktiviteit die perfect bij Amerongen past, namelijk:

Bosbaden en Bostherapie
Hoezo Bosbaden? Waar is dat goed
voor?
1.
2.
3.
4.
5.

Goed voor vermindering van stress.
Goed voor burnout.
Goed voor bloeddruk verlaging.
Goed voor het immuunsysteem.
Goed voor ontspanning door bewegings oefeningen.

Er worden 2 georganiseerde bosbaden tochten gehouden onder de
auspiciën van de wandelbonden KWBN en SGWB op:
Zaterdag 20 april 2019
de Voorjaars GOUDEN THERAPEUTISCHE BOSWANDELTOCHT,
start vanaf 9.00 uur in Buitenlust. Afstand 17.6 km met oefeningen onderweg
Er is een wandelcoach bij betrokken
Zaterdag 5 oktober 2019.
De Najaars GOUDEN THERAPEUTISCHE BOSWANDEL TOCHT,
Start vanaf 9.00 uur in Buitenlust. Afstand 17.6 km met oefeningen onderweg
Er is een wandelcoach bij betrokken.

In Japan hebben de Universiteiten bosbaden uitgevonden
Het woord is afgeleid van SHINRIN YOKU. Zij hebben een stof ontdekt die
helend werkt, namelijk phytonciden die door bomen en vooral door sparren en
dennen uitscheiden worden om zich te wapenen tegen insecten,
Deze stof is ook onderzocht in Wageningen, die bevestigen de helende werking
hiervan.
Er is een hele lijst van heilzame stoffen die in de bossen helend werken.
We noemen er een paar:
Ons immuunsysteem is een verdedigingssysteem van een organisme met als
doel zowel externe als interne ziekteverwekkers te bestrijden. Dit afweersysteem
zorgt ervoor dat het lichaam zich kan verdedigen tegen indringers waar we ziek
van kunnen worden, zoals bacteriën, virussen, giftstoffen en parasieten.

-

Bomen scheiden phytonciden stoffen uit die stress verminderen.
Bomen werken helend voor mensen met burn out.
Lopen in het bos verlaagd de concentratie stresshormonen in het bloed en
de bloeddruk.
Phytonciden activeren het immuunsysteem
En zo is er een hele rij te noemen van helende stoffen in de bossen van

Amerongen.
Omdat Amerongen middenin de Amerongse Berg bossen ligt
ontwikkelen wij de
GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
Met een afstand van 17.6 km.
Deze kun je individueel wandelen Start in Buitenlust waar je de routefolder
die je vindt op de wandelmolen gratis kunt meenemen.
Ook wordt er 2 keer in dit jaar een georganiseerde wandelroute georganiseerd
samen met de wandelbonden SGWB en KWBN
Er is een georganiseerde
Voorjaars-GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
op 20 april. Start in Buitenlust met een wandelcoach er bij. De tocht is 17.6 km
Hierbij is een wandelcoach aanwezig.
En er is een georganiseerde
Najaars- GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
op 5 oktober 2019 ook start vanaf Buitenlust en met een wandelcoach.
Dagelijks kun je met de route beschrijving ook de route individueel wandelen.
De route gaat door de bossen vanaf Buitenlust via Hampshire Bos Hotel en weer
terug naar Buitenlust.
We gaan u regelmatig op de hoogte houden van de bostherapie en het bosbaden.

Opgave leerlingen Wilhelminaschool en Regenboogschool vóór 1 april 2019. Via
Telefoon: Wilhelmina 451268 of Regenboogschool 452466
Beste inwoner,
Politiek Spreekuur
Ongetwijfeld leven erbij u vragen hoe de politiek werkt, waar u bij de gemeente moet zijn of hoe
u bezwaar kunt maken tegen wat de gemeente doet.
Sinds 7 februari ben ik raadslid(D66) in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug maar vooral ben ik
inwoner van Amerongen. Vanaf 16 maart kunt u mij elke derde zaterdag van de maand tussen
12:00 en 13:00 uur vinden in de Proloog in Allemanswaard.
Ik zal u misschien niet altijd direct kunnen helpen, maar ik beloof naar u te luistern en hopelijk u
op weg te kunnen helpen naar een mogelijke oplossing of antwoord. Ik zie u graag op een van
de spreekuren.
Johan Klaassen
In de West 28
Amerongen
Hemur Enge Korfbal.
Vriendjes en vriendinnetjes training.
Woensdag 13 maart 2019 zijn alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, klasgenoten, etc.
uitgenodigd om een keer mee te trainen.
Dus wil je kennismaken met korfbal? Dit is je kans! En kom volgende week woensdag geheel
vrijblijvend een keer meedoen.
4-7 jaar (F-jes):
17.00 uur tot 18.00 uur
8-9 jaar (E-tjes):
17.00 tot 18.00 uur
10-12 jaar (D-tjes):
17.00 tot 18.00 uur
We trainen in de sporthal van Allemanswaard in Amerongen

17 maart 2019 – De Ark om 15.00 u Esther, een Perzisch sprookje Kees Posthumus &
Henk van Glabbeek
Op zondag 17 maart om 15u spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk
van Glabbeek hun voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ in De Ark. Een prachtig
meeslepend verhaal over macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het verhaal speelt in
het oude Perzië In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin
van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. In de voorstelling ‘Esther, een
Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van
Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. De regie is in handen
van Heleen Hennink.
Toegang : 5 euro p.p. Kinderen t/m 12 jr gratis.

Rijnkapel:
--- 21 MAART 2019 Theater
-DIE IK BEN- theatersolo met livemuziek
Uitvoerenden: Kirsten Benschop m.m.v. Derk Groen op gitaar en darboeka
Inhoud: Die Ik Ben is een inspirerende muzikale kleinkunstvoorstelling over het 'dikke ik tijdperk'
waarin geluk een doel op zich lijkt te zijn geworden. Met de nodige (zelf)spot duikt Kirsten in het
gangenstelsel van ons brein. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen?
Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en anderen? Waarom
verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor
als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en
dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een
bezoekje aan de zoveelste therapeut. 'Die ik ben'rekent af met dromen over morgen en
mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich
aandient, accepteert zoals die is? En is het contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals
je echt bent?
Hardop (onderzoekend), zingend, verhalend en poëtisch zet Kirsten een scherpe ,
relativerende, gevoelige en bovenal eerlijke voorstelling neer. Met muzikant Derk Groen op
gitaar en darboeka.
Datum: donderdag 21 maart 2019
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: Euro 15,00 incl. consumptie
Aanmelden: gewenst via info@k-ontour.nl
--==============================================
22 maart 20:00 in de Binder, Hoflaan 29, Leersum.
Toegang gratis, graag aanmelden via lezing@dorpennatuur.nl
“Wat wordt er veel gekapt!” ,“Wat een kaalslag!”, “Die bosgrond is helemaal
platgereden!”. Veel inwoners van onze gemeente maken zich al lange tijd
zorgen over het beheer van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Grote kale
plekken, platgereden en vernielde paden. Onlangs kwam er ook kritiek van
een deskundige: Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer
(SBB) heeft ernstige kritiek op het huidige kapbeleid van SBB. Na publicatie
van een interview met hem in “de Kaap”, werd dit onderwerp landelijk
opgepakt: dagbladen, “Vroege Vogels” en zelfs Kamervragen.
De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum heeft –in
samenwerking met de Federatie Groene Heuvelrug- Frits van Beusekom

bereid gevonden om voor de inwoners van onze gemeente zijn visie te geven. Niet alleen visueel heeft kappen
invloed op het bos, ook de bodem en mogelijk zelfs het klimaat worden negatief beinvloed.
We willen het bosbeheer van alle kanten belichten. Daarom zal Harrie Hekhuis (SBB) het beleid van SBB toelichten.
En ons erelid en ecoloog Bram Mabelis zal ingaan op de functies van het bos op de Heuvelrug.
Na afloop van de presentaties gelegenheid tot vragen en discussie

Sociaal Dorpsteam:
Brainstormavond over autisme op 26 maart 2019-02-22
Campagne ‘Uw huis op maat’
Samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert het Seniorenplatform op woensdag
13 maart a.s. een bijeenkomst over hoe u langer veilig en comfortabel in uw eigen woning kunt
blijven wonen.
Daarnaast zijn ook de politie en de brandweer bereid gevonden een bijdrage te leveren.
Het is belangrijk dat iedereen tijdig nadenkt over hoe nog veiliger en prettiger gewoond kan
worden in de eigen woning, zeker ook als je nog redelijk jong bent en/of je je nog niet oud voelt.
Met het nemen van kleine en soms wat grotere maatregelen kan mogelijk voorkomen worden
dat in de toekomst noodgedwongen verhuisd moet worden.
U wordt hierover bijgepraat op woensdag 13 maart van 14.00 – 16.00 uur in De Ark (in de
koffiezaal), Imminkstraat 11 in Amerongen.
U bent van harte welkom
Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Aktiviteit van de Bibliotheek.
Bloeiende Betuwe door de ogen van Vincent
Donderdag 21 maart om 10:00 uur geeft Vincent
van Poortvliet tijdens de Zoute Inval in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen een
bijzonder interessante lezing over de Betuwe in
bloei, met een uitstapje naar het Land van Maas
en Waal. De speurtocht door de Betuwe begon
door fietstochten die Van Poortvliet gemaakt
heeft om de bloei vast te leggen. Eerst wat meer
in de oostelijke helft, later meer naar het westen
tot aan Leerdam. Ieder soort fruitboom, van
pruim tot kers en appel, heeft zijn eigen moment
van bloei. Daar moet je rekening mee houden.
Tijdens de presentatie is ook aandacht voor
prachtige Betuwse monumenten; de Betuwe
heeft bijzondere oude kerken en vrijstaande
kerktorens, interessante molens en een schat
aan oude boerderijen.
De Zoute Inval, bijeenkomsten speciaal voor
volwassenen, staat wekelijks op donderdag van
10:00 tot 12:00 uur geprogrammeerd in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen in de
Allemanswaard. De toegang is gratis.

A Rocha Dorpsakker de Parel doet mee aan NLdoet!

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer
zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor
de 15e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo
ook A Rocha Dorpsakker de Parel. Zij gaan
een strook aanleggen met akkerbloemen.
Het is onze wens om Dorpsakker de Parel te verrijken door een strook grond in te zaaien
met een akkerbloemmengsel. Hiermee kunnen we bijdragen aan meer biodiversiteit. Naast
insecten die genieten van de wilde bloemen, zullen dorpsbewoners dit zeker ook doen.
“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we
komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen
kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich
aanmelden op www.nldoet.nl.
Doet u mee?
Voor meer informatie over deze klus:
A Rocha Dorpsakker de Parel,
Contactpersoon: mw. E. Gijsbertsen,
E-mailadres: esther.gijsbertsen@arocha.org
Datum: zaterdag 16 maart 09:30-12:30
Waar: Holleweg 37, 3958 EA, Amerongen
(naast Kringloop Goed Zo)
Klus: Akkerbloemen strook aanleggen
We beginnen met een kopje koffie/thee/limonade en
iets lekkers erbij en aan het eind zelfgemaakte soep
uit eigen tuin. U ontvangt ook een bedankje van ons

CURSUSPROJECT Amerongen:

Kijk op de website www.cursusprojectamerongen.nl en doe
daar Uw boeking voor deelname.

Kasteel Amerongen is de grootste trekker van Amerongen.
Kasteel Amerongen is geopend:
OPENINGSTIJDEN KASTEEL AMERONGEN.
Nieuwe openingstijden en prijzen in 2019.
November tot en met maart 2019:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 15.00 uur.
April tot en met oktober 2019:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Zondag geopend van 12.00 tot 15.00 uur
De nieuwe entreeprijzen zijn als volgt:
Volwassenen € 12,50.
Kind t/m 4 jaar gratis.
Kind 5 t/m 18 jaar € 6,00.
Tuinticket € 4,50
Museumkart gratis.
Voor meer entreeprijzen mail: info@kasteel-amerongen.nl bij Willemijn van Hees.

OPENINGSTIJDEN De Proloog in Allemanswaard.
Maandag-dinsdag en woensdag:
17.00 tot 23.00 uur
Donderdag:
9.00 tot 23.00 uur
Vrijdag;
9.00 tot 23.00 uur
Zaterdag:
9.00 tot 17.00 uur
Zondag:
9.00 tot 17.00 uur
OPENINGSTIJDEN TABAKSTEELTMUSEUM.
Het museum gaat weer open op zaterdag 23 februari 2019-02-23 De tijden zijn:
Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegangsprijs € 3,00.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘’Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie, aldus Steve
Jobs”

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.

Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.

Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com
VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.

Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
Op de lat.
Bram: ‘Simons zoon gaat trouwen, wat moet ik die jongen als huwelijkscadeau
geven?’
Moos: ‘Geef het bruispaar geld!’
Bram: ‘Geld?.....dat kan ik toch niet op afbetaling krijgen!
.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

