KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 70 van 18 augustus 2018.

ATTENTIE: het weekbericht wordt in pdf verzonden. Dat is op advies van mensen die
daarmee het weekbericht gemakkelijk op hun smartfone kunnen lezen.
Nu zijn er mensen die het weekbericht niet kunnen openen, dan moeten ze de pdf opmaak
weer terugzetten (evt. met hulp) in word.
INHOUD:
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Agenda voor de komende week.
Leuke aktie van het zendingshuis.
Orgelconcerten in de Andrieskerk.
Expositie van Katri en Roeland Schweitzer.
Klaassen Daalmans Regiomakelaars.
Amertongen Open Monumentendag.
Open Monumentendag.
Vertoning van de film “De Romeinse Centurio die deserteerde en een Amerongs
meisje trouwde, op 8 september in infocentrum Veenseweg. De hele dag.
9. Uitnodiging deelname Grebbelinie Bunker-en Loopgraven Wandeltocht.
10. Mantelzorgers verrassen.
11. Expositie in het info centrum van Utrechts Landschap.
12. Zendingshuis avond.
13. Meneer de wijze geeft de Klepperman raad.
14. Uitmarkt 14 september in Allemanswaard.
15. Kalender op de website www.amerongeninspireert.nl
16. Alle vorige weekberichten bekijken?
17. Amerongen Toen en Nu.
18. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
19. Vliegen met de drone boven Amerongen.
20. Kijk wekelijks op www.amerongeninspireert.nl
21. Historisch archief Amerongen.
22. Kasteel Amerongen.
23. Handjes gevraagd.
24. Team de Wingerd gaat weer de Mont Ventoux op voor het goede doel.
25. Moestuin Zuylestein.
26. Mop van Max Tailleur.
27. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.
12 augustus:
19 augustus:
19 augustus:
19 augustus:
22 augustus:
26 augustus:

kerkdienst in de Ark 10.00 uur. Ds. Hofma.
kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter.
Kasteel Amerongen hele dag zaalgidsen opstelling.
Concert Kasteel Amerongen 20.00 uur Zeister Muziekdagen
Kasteel Amerongen Buitenfilm in de tuin 19.30 uur in samenwerking
met Filmhuis Leersum/Amerongen.
Kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter.

Leuke aktie in het Zendingshuis.

Letterbingo spelen in de Week van de Alfabetisering
In het Zendingshuis te Amerongen wordt op 6 september om 10.00 een
Letterbingo georganiseerd met leuke prijsjes. Deze Letterbingo vindt
plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering.
2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven
en rekenen. U kunt zich vast voorstellen wat een problemen dit met zich
mee brengt. Misschien komt u binnenkort iemand tegen die u graag naar
een leslocatie zou willen verwijzen. Kom daarom naar onze Letterbingo dan
kunt u ook iemand helpen om beter te gaan functioneren in onze
maatschappij.
Locatie:
Jan v Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

Orgelconcerten in de Andrieskerk.
Er zijn ook dit jaar weer orgelconcerten in de Andrieskerk en wel op:
Zaterdag 18 augustus 16.00 uur door Kees Alblas.
Zaterdag 25 augustus 16.00 uur door Jonathan Kooman
Zaterdag 1 september 16.00 uur door Erik van de Heijden.
Zij spelen op het mooie Bätz-Witte orgel uit 1862.
Zeer te moeite waard om te bezoeken.
Toegang gratis.

Expositie van Katri en Roeland Schweitzer in Ede.
Van 18 tot en met 29 september 2018 wordt de tentoonstelling Klem Los in
Centrum Ede gehouden.Op 18 augustus om 15.30 uur is de opening van de
tentoonstelling van hun kunstwerken.
De organisator Elisa Huijberts heeft een folder over de tentoonstelling gemaakt.
Die kun je opvragen via roeland@schworks.nl . Dan kun je in de folder ook lezen
over de workshops die gehouden worden en over de nieuwe roman Klem Los van
Roeland. Centrum Cultura ligt vlakbij station Ede Centrum. Graag aanbevolen om
te bezoeke.

Makelaardij Klaassen Daalmans.

Kon.Wilhelminaweg 62
Telefoon 0343-455644 en e mail: info@kd-makelaars.nl
Opgericht 2001.
Eigenaar Arthur Daalmaans.
Er is een nieuw kantoor in Doorn namelijk Renes Makelaar op de Kampweg.
Het personeel is 1 makelaar, een kandidaad makelaar en 4 kantoorkrachten.
Wat doet Makelaar Klaassen Daalmans?
1. Voorzien in huisvestings vraagstukken.
2. Advies verstrekking.
3. Begeleiding en hulp bij financieringen.
4. Taxaties zowel particulier als zakelijk.
5. Is heel toegankelijk.
Wat zijn de sterke punten?
1. Persoonlijke behandelingen.
2. Laagdrempelige toegang.
3. Digitale informaties.
4. Zakelijk netwerk.
Wat vraagt de makelaar van de Amerongers?
1. Geef aan waar men op gebied van huisvesting behoefte aan heeft.
2. Wat wil men voor informatie ontvangen.

Amerongen gaat op Open Monumentendag weer groots “uitpakken”

ZATERDAG 8 september GRATIS RIJNOEVERVAART MET SAFARISCHIP DE
BLAUWE BEVER.
Een onderwerp dat aansluit bij de Europese geschiedenis is de langs Amerongen
meanderende rivier de Rijn, meer precies de Neder-Rijn. De Rijn is voor
Amerongen , de oudste verbinding met Europa, een communicatie- en
transportader met een lange geschiedenis. Zie hierover ook de
separateThemaboekje van Open Monumentendag dat u bij de afvaart ontvangt.
Op zaterdag 8 september kunt u een gratis vaartocht met toelichting maken met
safarischip de Blauwe Bever. Uzelf vooraf aanmelden hiervoor is absoluut noodzakelijk, dit
doet u op de site van Utrechts Landschap:
www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/66243
Er zijn 3 vaarten. Maximaal aantal deelnemers per afvaart is 50 personen.
Toegang tot de Blauwe Bever krijgt u alleen op vertoon van een bewijs van aanmelding.
Voor vertrek naar de boot meldt u zich bij het infocentrum aan de Veenseweg 8 in
Amerongen. Voor vervoer van de Veenseweg naar de Blauwe Bever wordt gezorgd en ook
dit is gratis. U kunt parkeren op de Burgwal in Amerongen.
Vertrektijden vervoer van het infocentrum naar de aanlegsteiger: 10.30 uur, 12.30 uur en
14.15 uur. Honden zijn niet toegestaan.
Afvaarten Blauwe Bever vanaf de aanlegsteiger in Elst: 11.00 uur tot 12.15 uur; 13.00 uur
tot 14.15 uur en 14.45 uur tot 16.00 uur.

Let op! U kunt niet direct bij de Blauwe Bever opstappen, maar alleen via het infocentrum
aan de Veenseweg.
Voor vervoer terug naar het infocentrum wordt gezorgd. Deze vaart wordt u aangeboden
door de Stichting Open Monumentendag Amerongen in samenwerking met Utrechts
Landschap/Amerongse Bos.

Open Monumentendag Amerongen
Thema in Europa.
Vrijdag 31 augustus 2018 6e generatielezing Kasteel Amerongen.
20.00 uur Maarten van Rossum. Toegang gratis, wel vooraf aanmelden via
info@openmonumentendagamerongen.nl. Beperkt aantal plaatsen.
Medewerking van Greet Beukenkamp,Sofie de Klerk, Mirjam Blott en Arend Ardon.
Op Openmonumentendag vaart de Blaauwe Bever ook. Zie hiervoor het
programmaboekje. De afvaarten zijn vanaf Elst.

Grietmarkt.
Op zaterdag 8 september zijn bewoners en bezoekers van Amerongen van harte welkom
om op de Grietmarkt te genieten van een groot aanbod aan biologische (streek)producten
en originele kunst en design.De markt sluit af met het Grietmaal van 18.00 tot 20.00 uur.

Op Open Monumentendag op zaterdag 8 september wordt de film de

“Romeinse centurio die deserteerde en een Amerongs
meisje trouwde”
vertoond in het infocentrum aan de Veensewg 8 van
Utrechts Landschap.
De film van 20 minuten wordt tussen 10.00 uur en 17.00 uur
DOORLOPEND gedraaid op zaterdag 8 september.
De spelers van de Historische Toneelvereniging Chapeau
spelen het verhaal met een aantal Romeinse soldaten.
Zeer de moeite waard om die mooie film te gaan zien.

De film zal ook op 7 september aan de schoolkinderen
vertoond worden.

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN DE Grebbelinie Bunker en
Loopgraven Wandeltocht.
Op zaterdag 25 augustus 2018 wordt voor de 3e keer de Grebbelinie Bunker-en
Loopgraven Wandeltocht gehouden.
De start is vanaf 07.00 uur.
Startplaats de Veldschuur bij het Berghuis Veenseweg 28
Er zijn 3 afstanden de 20, 30 en 60 km (=2x30 km)
De routes zijn gepijld. Inschrijven vooraf is niet nodig.Inschrijfgeld € 6,00 met
reduktie als je lid van de wandelbond bent van € 1,00 en nog eens € 1,00
zonder herinnering.
Inlichtingen: Rein van Ee, tel: 0343-452028 of 06-10805241
De Grebbelinie is één van de grote waterlinies in Nederland die het westen vanaf de
achttiende eeuw moesten beschermen tegen vijanden uit het oosten. In mei 1940 werd de
linie verdedigd door 50.000 Nederlandse soldaten, die daar drie dagen stand hielden tegen
de Duitsers; toen moesten ze zich terugtrekken op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
Grebbelinie kon het voorland onder water zetten. De Grebbelinie loopt van Ochten via
Rhenen naar Spakenburg en is in totaal 96 km lang en heel mooi ontwikkeld als
wandelroute. De Grebbelinie wil men opgeven voor werelderfgoed. Er is een volledige
wandelroute “Wandelgids Ochten-Rhenen-Spakenburg”in 14 kaarten en te bestellen
onder isbn nr. 9789462580152 bij www.books.com of www.grebbelinie.nl

Doe mee, je zult er geen spijt van hebben.

Mantelzorg aktiviteiten in Amerongen.

Expositie over natuurontwikkeling langs de Nederrijn in de
Tabaksschuur in Amerongen

Langs de noordoever van de Nederrijn wordt gewerkt aan een lint van
natuurgebieden. Bent u ook nieuwsgierig hoe het gebied er in de toekomst
uit gaat zien? Bezoek dan de expositie in bezoekerscentrum Tabaksschuur
in Amerongen. De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” blikt
terug op het ontstaan van de natuurgebieden in de Amerongse Bovenpolder
en de Blauwe Kamer en kijkt vooruit naar de op stapel staande
natuurontwikkeling in de Elster Buitenwaard. Ook de recent afgeronde
werkzaamheden om een meer gevarieerde natuur in de Palmerswaard te
krijgen, zijn in beeld gebracht. Van juli tot en met september is de expositie
te zien in het infocentrum Tabaksschuur Veenseweg 8, Amerongen. U bent
van harte welkom op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00
uur.
Ontwikkelingen in beeld gebracht
De expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking
met de vrijwilligers van Utrechts Landschap en was eerder al te zien in de
Blauwe Kamer, Elst en Utrecht. De expositie is voor de gelegenheid
aangevuld met prachtige foto’s en informatie over de Amerongse
Bovenpolder. De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen,
moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de

uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de
overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De
bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en
met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster
Buitenwaard van de toekomst.
Project Uiterwaarden Nederrijn
De expositie is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit
project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden
rond de stad Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.
Provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen, Rijkswaterstaat, Utrechts
Landschap, gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede werken daarin samen
aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het
project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie
Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk
gebied.
U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken!
Bent u niet in de gelegenheid om naar het bezoekerscentrum te komen.
Bekijk dan de film en de viewer van de Elster Buitenwaard online.
https://www.o-gen.nl/portfolio-item/natuurontwikkeling-uiterwaardennederrijn/

Zendingshuis houdt op 19 september een avond over herinneringen.
Het zendingshuis belegt een avond op woensdag 19 september 2018 van 19.30 uur tot
21.30 uur met als thema gelegenheid om een “kijkje in de keuken” te nemen en meer te
ontdekken van de werkzaamheden van de Zendings-Diaconessen door de jaren heen.
In de grote zaal aan de Jan van Zutphenweg is elke Ameronger welkom.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“ Eerst zijn er plichten, dan zijn er rechten”.

3e Uitmarkt in Amerongen.

Op vrijdag 14 september 2018 wordt van 18.00 tot 21.00 uur de 3e uitmarkt “Amerongen
in Beweging”georganiseerd in Allemanswaard.
Opgave voor deelname vóór 1 augustus via e mail met NAW gegevens naar
welkom@deproloog.cc t.a.v. Mirjam Schennach.Of bel: 06-31175929.
De voorbereidingen voor de Uitmarkt Amerongen in Beweging” op 14/9 zijn in volle gang.
Het wordt een geweldige avond met lekker eten en drinken, fijne muziek en volop
informatie over wat er in Amerongen allemaal te doen en te beleven valt op sportiefcultureel en maatschappelijk vlak.
Als Amerongse vereniging/organisatie mag je hier niet ontbreken!. Dus meld je club aan
voor 15/8 via welkom@deproloog.cc en laat zien wat jullie in huis hebben.

De KALENDER op de website amerongeninspireert.nl biedt ruimte om ook uw evenement
te melden. Dan komt die in de kalender. Het geeft overzicht van wat er alzo in Amerongen
te doen is. Ook handig om bij het plannen van een evenement of activiteit even de
KALENDER te RAADPLEGEN.
BERICHTEN VOOR DE KLEPPERMAN.
Als u een bericht heeft voor de Amerongers, mail dat dan naar rjvee@ziggo.nl Dan wordt
dat geplaatst in het weekbericht van de klepperman en op het rotonde publicatie bord en
in de kalender van www.amerongeninspireert.nl . Dan blijft iedereen op de hoogte van
wat er speelt in Amerongen.
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.

Wat een prachtdorp is Amerongen toch.
DE WEBSITE: www.amerongeninspireert.nl bekijk die wekelijks.
Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele activiteiten van de Stichting
Amerongen Inspireert. Kijk maar op de website: www.amerongeninspireert.nl Dit is een
van de beste websites van Amerongen. Met tal van rubrieken zoals de KALENDER en
WANDELCENTRUM waarop maar liefst 50 uitgewerkte wandelingen zijn te downloaden.

DEZE BESTE WEBSITE VAN AMERONGEN EN OMGEVING WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT
DOOR NOVAD REKLAME BURO DIE DE WEBMASTER IS.
KIJK WEKELIJKS OP DEZE INFORMATIEVE PROFESSIONELE WEBSITE.

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.
De grote trekker voor toeristen is Kasteel Amerongen. De openingstijden zijn van april t/m
oktober dinsdag t/m. zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf november t/m. maart zijn de
openingstijden van donderdag t/m zondag van 11.30 uur tot 16.00 uur. De rondleidingen
starten op ieder heel uur. Tijdens schoolvakantie en de kerstperiode gelden verruimde
openingstijden, zie hiervoor de website. De tuin is open vanaf 11.00 uur. Kijk voor actuele
programma’s op www.kasteelamerongen.nl/agenda. Het programma staat ook op de

www.amerongeninspireert.nl in de rubriek kalender. En wekelijks in het weekbericht van
de klepperman en op het rotonde bord.
Handjes.

Door dorpsakker de Parel worden vrijwilligers gevraagd voor tuin werkzaamheden.
Opgeven via www.zdh.nl
In de rubriek HANDJES op de www.amerongeninspireert.nl staat een formulier om
mensen te vragen voor vrijwilligerswerk. Je kunt je ook zelf opgeven voor
vrijwilligerswerk. Ook verenigingen kunnen eventueel tegen vergoeding hun leden
vrijwilligerswerk laten doen bij evenementen van andere Amerongse verenigingen.

De deelnemers van Team De Wingerd

Persbericht : Team De Wingerd
Middels dit persbericht willen wij u nog enige informatie geven voordat wij eind
augustus vertrekken naar de Mont Ventoux in Frankrijk.
Het team bestaat uit 5 wandelaars en 4 fietsers allemaal hebben we de afgelopen
periode vele trainingskilometers gewandeld en gefietst. Regen, zon, of wind het deerde
ons niet want die klim van 26 kilometer gaan we volbrengen want ook voor ons geldt

Opgeven is geen optie
Wat kan U nog voor ons betekenen?

Vanaf 1 Augustus kan u het statiegeld bonnetje van uw lege flessen doneren bij de jumbo
in Amerongen. t.b.v. Hospice De Wingerd
Onze folder met informatie wordt deze week huis aan huis weer verspreid.
11 Augustus staan enkele teamleden bij de Jumbo waar u de speciale Ventoux wijnen en
andere leuke dingen kan bestellen/kopen.
De wijnen kan u alleen bestellen bij een van onze teamleden bij de Jumbo of via de mail
actieteamdewingerd@icloud.com
18 Augustus staan wij op het bloemencorso in Leersum met onze stand.
Ook onze donatie boxen zal u weer tegenkomen.
Al met al nog veel te doen voor ons voordat we de berg opgaan.
Met sportieve groet,
Henk Hoogendoorn
Teamleider actie team De Wingerd.
Ventoux beklimmen voor het goede doel.
Op maandag 27 augustus gaat een groepje Amerongers weer meedoen aan de aktie voor
de kankerbestrijding. 40% Van de opbrengst is bestemd voor Hospice De Wingerd in
Amerongen en 60% is voor KWF. Dit jaar heeft de Wingerd de wens om een tuinhuis aan te
schaffen waar ook een bed in kan. Doe mee met deze aktie en stort een bedrag op
NL08SNSB0933766343 ten name van H.Hoogendoorn m.v.v. Sponsoring Team De Wingerd.
EVEN DOEN DUS…………..die bijdrage storten voor dat goede doel!
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:
Procent en docent.
Hij had zijn doctersgraad gehaald in de economie en was in de Leidsestraat een zaak
begonnen. Maar wat hij ook deed en hoe hij ook rekende, de zaak ging slechter en
slechter. Op het laatst wist hij zich geen raad meer, totdat…..totdat Japie naar binnen
stapte en de bijna faillite voor een krats kocht.
Na drie maanden had Japie van de zaak weer een bloeiend bedrijf gemaakt, dat elke dag
vol klanten stond. Op een dag stapte de doctor in de economie zijn gewezen zaak weer
binnen en vroeg aan Japie: “Hoe doe je dat…..Hoe heb je dat gedaan…..Ik met al mijn
studie heb er niks van terecht gebracht en jij die bijna niet kan rekenen, hebt er iets groots
van gemaakt”! ‘Zal ik je vertelle’, zei Japie: ‘Omdat ik maar een klein zakenmannetje ben;
ik koop iets voor een gulden en verkoop het voor twee gulden. Ik ben tevreden met 1 %
winst’.

De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.

Met hartelijke groeten van De Klepperman.

