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KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 100 van 16 maart 2019.

JUBILEUM UITGAVE

Dit is de 100ste uitgave van de digitale klepperman. De dorpskrant van Amerongen. Vroeger
werden in Amerongen de nieuwtjes rondgeroepen door De Klepperman. Al klepperend hoorden
de bewoners dat hij er aan kwam en gingen ze naar buiten om het nieuws aan te horen.
Maar…….we leven nu in een heel nieuw tijdperk. Amerongen heeft nu al 100 keer kennis
kunnen maken met het nieuws. De komende tijd zullen we nagaan wie er nog niet is
aangesloten op de wekelijkse klepperman. En we zullen inventariseren wie de klepperman niet
willen ontvangen.
Ook worden er voorbereidingen gedaan om een Glossy Maanduitgave van de klepperman uit te
brengen.
Daarover zullen we de komende tijd mededelingen doen.

INHOUD
1. Agenda voor voor de komende week.
2. Persbericht bibliothee.k.
3. Wandelen met Utrechts Landschap.
4. Wijzigingen Middeleeuws Banket.
5. Bosbaden en bostherapie in de Amerongse bossen.
6. Onthulling nieuw uithangbord Den Rooden Leeuw.
7. Bron van Inspiratie.
8. Bibliotheek presenteert lezing over de Kartharen.
9. De Ark 15.00 een Perzisch sprookje
10. Archeologisch koffie uur.
11. Rijnkapel Theater.
12. Lezing Dorp en Natuur.
13. Opgave leerlingen Wilhelminaschool en Regenboogschool
14. Aktiviteit Bibliotheek.
15. Cursus project Amerongen.
16. Openingstijden.
17. Meneer de Wijze.
18. Soosjaal brainstormavond.
19. Archief: Vroegere uitgaven van de klepperman.
20. Amerongen Toen en Nu.
21. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
22. Vliegen met de drone boven Amerongen.
23. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
24. Moestuin Zuylestein.
25. Mop van Max Tailleur: De tel kwijt.
26. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:

17 maart:
17 maart:
17 maart:
20 maart:
26 maart:

Rijnkapel 10.30-12.00 uur De wijsheid van Boeddha.
De Ark 15.00-17.00 uur Perzisch sprookje.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
S.V.A. algemene ledenvergadering om 20.00 uur in de Proloog.
PCON koffiemorgen 10 uur in de Ark

PERSBERICHT
Met de fles grootgebracht? Arjan Kleton
Vrijdag 5 april is het zo ver, de Amerongse cabaretier speelt zijn eerste try-out in…. De
Allemanswaard in Amerongen. Een thuiswedstrijd dus. En wat voor een. Herken je dat? Tijdens
een avond goed doorzakken vertel je jouw grootste geheimen aan de barman, de volgende
ochtend ben je blij dat niemand dat onthouden heeft. Niemand, behalve de barman dan.
Cabaretier Arjan Kleton is die barman. Hij voldoet aan alle vooroordelen, hoe hard hij er zich
ook tegen verzet. Die barman heeft jouw geheimen gehoord… Maar weet jij het zelf nog? Al
jaren woont Arjan Kleton aan de voet van de Amerongse Berg en nu speelt hij z’n eerste
thuiswedstrijd. Zorg dat je erbij bent! Kaarten a €12,50 exclusief eventuele kortingen zijn
verkrijgbaar via www.bibliotheekzout.nl/theater. De voorstelling start om 20:15 uur.
Arjan ging in 2014 voor het eerst als comedian het podium op. Hij was bijna 40 en stand up
comedy stond al jaren op zijn bucketlist. Dat eerste optreden was meteen een succes dus Arjan
ging er helemaal voor en met zijn kenmerkende enthousiasme zette hij flinke stappen. Exact

een jaar na zijn eerste optreden won hij de Publieksprijs Talent Award op het International
Comedy Festival Rotterdam. Vervolgens haalde hij de finale van zowel het Utrechts Cabaret
Festival (2016) als het Leeuwarder Cabaret Festival (2018).
Als barkeeper heeft Arjan in de loop der jaren veel mensen een leuke avond bezorgd. Dat is
ook precies wat hij zijn publiek wil bieden: een leuke avond! Van zijn eigen ouders tot veel te
jonge studentes en van bekende Nederlanders tot zijn eigen vrienden, Arjan (ob)serveerde ze
allemaal van achter de bar. Hij schenkt zijn publiek een mix van brutaliteit, herkenning,
persoonlijk drama en improvisatie. Arjan treed regelmatig op in Comedy Café Amsterdam en
sinds januari 2016 sluit hij iedere vrijdag de (sport)week af met z'n radio column op Allsports
Radio.

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

WIJZIGING DATUM MIDDELEEUWS BANKET.
1.In plaats van 29 MAART IS NU GEKOZEN VOOR VRIJDAG 28 JUNI 2019. IN DE
NAPOLEONSCHUUR. Van 19.00 tot 22.00 uur.
2. Reservering loopt via de webwinkel van Amerongen Inspireert.
3. De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij minstens 50 deelnemers. Er wordt op
22 juni gekeken of er minimaal 50 deelnemers zijn.
4. Reserveringen via webwinkel ANDERS ARRANGEMENTEN op de site van
Amerongen Inspireert.nl of per mail: rjvee@ziggo.nl of telefonisch 0343452028.
5. Het Banket bestaat uit:
-Middeleeuws kommetje biologische soep.
-Brokken zoutloos brood.(In de Middeleeuwen was zout een betaalmiddel)
en dat moet je bij de graaf die aan tafel zit, halen.
-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 idee dat helemaal bij de Historie van Amerongen past.
.

Nieuws dat 00o past bij Amerongen:

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

Goed voor vermindering van stress.
Goed voor burn-out.
Goed voor bloeddruk verlaging.
Goed voor het immuunsysteem.
Goed voor ontspanning door bewegings oefeningen.

-

Bomen ademen phytonciden stoffen uit, waarmee ze zich beschermen tegen
insecten die stoffen verminderen stress als je in het bos loopt.
- Bomen werken heilzaam en helend voor mensen.
- 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.
Komende weekberichten hoort u meer. Want wij gaan BOSBADEN sterk
promoten.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het herstel van het oude,
authentieke uithangbord van herberg Den Rooden Leeuw. Dit bord is door
een trekker met hooiwagen geraakt en ernstig beschadigd.
De Heemkundige Stichting en het Tabaksteeltmuseum hebben, in overleg
met Den Rooden Leeuw , besloten het bord te adopteren en het te laten
restaureren zodat het altijd behouden blijft voor Amerongen.
Notariskantoor Olenz uit Veenendaal heeft aangeboden deze
overeenkomst op te stellen.
De schildersschool Nimeto en smid Rombout hebben fantastisch werk
geleverd, zodat dat het bord op 20 maart weer in volle glorie aan de
Herberg hangt.
De Heemkundige Stichting en Tabaksteelt Museum zullen het bord
opnieuw onthullen op 20 maart aanstaande . Die onthulling zal gedaan
worden door de voormalig bewoners van Den Rooden Leeuw: de broers
Han en Piet van der Pol.
Wij heten iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom om 15.30 uur
voor de onthulling.
Namens het bestuur van de Heemkundige Stichting Amerongen en het
TTM,

Saskia Rosmalen

De PKN kerk van Amerongen presenteert:

Zuster Dorien vertelt:

PLOFKRAAK IN AMERONGEN!
Dat was even schrikken, zo dicht bij huis!
“Heb je de knal gehoord?” was een veel gestelde vraag. Ik niet, maar in Wijk bij Duurstede en
zelfs in Veenendaal meenden mensen het wel gehoord te hebben – heel apart!
Wat drijft mensen ertoe zoiets als een plofkraak te bedenken en hoe ziet hun leven er daarna
uit? Er is niets buitgemaakt – alle moeite voor niks en wel de kans op een flinke straf en een
strafblad, met alle consequenties van dien. Zouden ze spijt hebben van hun keuze?
Zondag ging het in de Andrieskerk over keuzes maken; het schijnt dat we per dag wel zo’n
30.000 keuzemomenten hebben, de meeste daarvan zijn onbewust, maar met andere kunnen
we het knap moeilijk hebben. Wat zijn de gevolgen van mijn keuze? Voor mezelf, mijn
geliefden, mijn baan, mijn gezondheid, het milieu….?
Welke motieven spelen een rol bij het maken van onze keuzes?
In deze periode (40dagentijd) kiezen velen ervoor om te vasten, door bijvoorbeeld mee te doen
met de campagne “Ik pas”, waarbij je je verbindt 40 dagen geen alcohol te drinken. Anderen
laten alle zoetigheid staan of eten 40 dagen geen vlees. Ook zijn er die afzien van social media
of van shopgedrag. De motieven daarvoor kunnen heel verschillend zijn – van zorg voor het
milieu tot meer concentratie op geestelijke zaken.
Het is zeker niet verkeerd om onszelf iets te ontzeggen en ruimte te creëren voor bezinning,
zodat we ons bewust worden van wat echt belangrijk is en welke keuzes we willen maken. In
de bijbel lezen we dat God ons voor de keus stelt: Kies wie je dienen wilt. Als je voor Hem kiest,
betekent dat kiezen voor liefde, barmhartigheid, recht en waarheid. Misschien goed om bij stil te
staan in deze periode van voorbereiding op Pasen? Het is in ieder geval de moeite waard om
deze keus maken!
Zr. Dorien Peet

Opgave leerlingen Wilhelminaschool en Regenboogschool vóór 1 april 2019. Via
Telefoon: Wilhelmina 451268 of Regenboogschool 452466
Bibliotheek presenteert:
Lezing over de Katharen.
Tijdens de Zoute Inval op donderdag 18 april om 10:00 uur in de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging
Amerongen geeft Frans Loos een bijzonder interessante lezing over een zeer bloederig politiekreligieus drama die de aarde met bloed heeft doordrenkt. Dit drama speelde vanaf het begin
van de 13de eeuw in Midi en heeft de beschaving die zich daar ontwikkelde, ernstig verstoord.
Het staat bekend onder de naam ‘Latijnse Kruistocht’.
Gedurende de 12de en 13de eeuw had zich daar een christelijke godsdienst ontwikkeld en
zichzelf presenteerde als drager van de enige en ware boodschap die Christus aan de mens
heeft gebracht. Dat katharisme (zo werd het door haar vijanden genoemd) kon niet accepteren
dat deze wereld, zo vol van lijden en onheil, het werk van de goede en genadige God zou zijn.
Omdat de Katholieke Kerk geen tegenspraak duldde, gaf zij de aanzet tot een omvangrijke
militaire operatie tegen deze Kathaarse ‘ketterij’. Toen paus Innocentius III de Latijnse
Kruistocht afkondigde, liet hij tegelijkertijd een wet uitvaardigen, waarin het bezit van ketters tot
buit werd verklaard. Dat bleek dan ook de politieke stimulans te zijn die tot deze
godsdienstoorlog heeft geleid. Frans Loos vertelt over dit politiek-religieus drama. Kom
luisteren en verbaas u over de wreedheden. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

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.

Archeologisch koffie-uur.
Op 29 maart van 19-20 uur is er in De Binder weer een archeologisch koffie-uur met als
spreker Pieter Dijkstra, vuursteendeskundige.

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

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.

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:
‘’Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend, maar ook niet verplicht”

••

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:
“Quo Vadis?”
De grote trek van de ganzen zou beginnen Met honderden stegen ze op en
vormden in de lucht een prachtig V-teken.
Het achterste jonge gansje vroeg aan het gansje dat voor hem vloog:
“Waarom vliegen we zo achter elkaar?”
Waarop de gevraagde zich omdraaide en smalend snaterde:
‘Wat ben je toch een domme gans……die eerste heeft toch de landkaart!’
.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.

Met hartelijke groeten van De Klepperman.

