KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 71 van 25 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 op hun
computer acrobat installeren. Dan kun je pdf openen en lezen.
INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. ATV De Amerongse Tennis Vereniging bestaat 90 jaar.
3. Wandeling Amerongse Bos.
4. DVSA voetbal begint nieuw seizoen.
5. Landgoed Zuylesten op Open Monumentendagen aktief.
6. De vrije school gaat in Amerongen van start.
7. Bericht van Hartveilig.
8. Leuke aktie van het zendingshuis.
9. Orgelconcerten in de Andrieskerk.
10. Expositie van Katri en Roeland Schweitzer.
11. Amerongen Open Monumentendag.
12. Open Monumentendag.
13. Vertoning van de film “De Romeinse Centurio die deserteerde en een Amerongs
meisje trouwde, op 8 september in infocentrum Veenseweg. De hele dag.
14. Uitnodiging deelname Grebbelinie Bunker-en Loopgraven Wandeltocht.
15. Bron van inspiratie door Ds.de Ruiter met Dorpsleven.
16. Mantelzorgers verrassen.
17. Expositie in het info centrum van Utrechts Landschap.
18. Zendingshuis avond op 19 september.
19. Meneer de wijze geeft de Klepperman raad.
20. Uitmarkt 14 september in Allemanswaard.
21. Kalender op de website www.amerongeninspireert.nl
22. Alle vorige weekberichten bekijken?
23. Amerongen Toen en Nu.
24. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
25. Vliegen met de drone boven Amerongen.
26. Kijk wekelijks op www.amerongeninspireert.nl
27. Historisch archief Amerongen.
28. Kasteel Amerongen.
29. Handjes gevraagd.
30. Team de Wingerd gaat weer de Mont Ventoux op voor het goede doel.
31. Moestuin Zuylestein.
32. Mop van Max Tailleur Olifantzorg.
33. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

25 augustus:
26 augustus:
28 augustus:
31 augustus:
2 september:
2 september:

Grebbelinie Bunker en Loopgraven Wandeltocht vanaf het Berghuis.
Kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter.
PCOB koffiemorgen 10.00 uur in de Ark.
6e Generatie lezing in Kasteel Amerongen.
Kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter.
Buitenlust optreden van Ray Klaassen and his Friends.

ATV bestaat 90 jaar en dat wordt gevierd!

ATV 90 jaar: groot feest voor leden en
oud-leden
Zaterdag 1 en zondag 2 september is het groot feest bij de Amerongse
Tennis Vereniging (ATV). Dan viert de ATV het hele weekend haar 90jarig jubileum. De zaterdag staat in het teken van een feestelijke
jubileumdag voor leden en oud-leden, met een tennistoernooi,
tennisclinics met niveau 1 en 2 spelers, muziek en uiteraard lekker
eten en drinken. Leden of oud-leden kunnen nu gratis inschrijven voor
deelname aan activiteiten, buffet en meer via
www.amerongsetennisvereniging.nl/jubileum. Zondag 2 september
vindt er een uitwisselingstoernooi plaats met omliggende
tennisverenigingen. Ook hiervoor kan online aangemeld worden.

Een bijzondere mijlpaal
Voorzitter van de Amerongse Tennis Vereniging, Nic Meijer, is hartstikke trots: “Dit 90-jarig
bestaan is een bijzondere mijlpaal en mijn eerste grote jubileum als voorzitter. Het
jubileumweekend van 1 en 2 september is bedoeld als dank voor al onze leden maar vooral ook
oud-leden. Onze vereniging kent vandaag de dag ruim vijftig vrijwilligers. Dat geeft aan hoe
betrokken onze leden zijn. En dat is altijd zo geweest in de 90 jaar die we bestaan. Dat maakt me
ontzettend trots. Daarom zijn alle leden en oud-leden van harte uitgenodigd. Iedereen mag ook
nog eens 2 introducees meenemen. Naast een leuk toernooi en mix-clinics, met spelers van
niveau 1 en 2, staat er een leuke feestavond op het programma. Het volledige programma staat
op onze website, waar ook direct kan worden aangemeld.”

Meer informatie over het jubileum?

Wilt u meer informatie over het jubileum van de ATV en over de vele activiteiten? Kijk op
www.amerongsetennisvereniging.nl/jubileum of neem contact op met voorzitter Nic Meijer. Nic
is te bereiken via voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl of 0624618847.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nic Meijer, voorzitter van de Amerongse
Tennis Vereniging, via voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl of 0624618847.

Wandeltocht Utrechts Landschap.

Wandeling Amerongse bos en uiterwaarden

Heel kenmerkend voor de Amerongse natuur is de grote overgang tussen
hoog en laag gelegen gebieden, van heuvelachtige bosgronden tot natte,
moerasachtige uiterwaarden.
Elk gebied heeft zijn eigen vegetatie, uitzichten en historie.
Wat is er mooier dan al wandelend genieten van beide
verschijningsvormen?
Tijdens deze wandeling zal een gids van Utrechts Landschap u er zoveel
mogelijk over vertellen, maar hij geeft u ook gelegenheid in stilte van al dat
moois te genieten.
Woensdag 5 september vertrekken we om 19.00 uur vanaf het
informatiecentrum De Tabaksschuur, Veenseweg 8 in Amerongen.
Deelname is gratis en u hoeft zich vooraf niet aan te melden.
Honden mogen mee, mits aangelijnd
U kunt parkeren bij Sportpark De Burgwal, vandaar is het drie minuten
lopen naar het vertrekpunt.
Deze wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelen of mensen die
moeilijk ter been zijn.

Loop mee en geniet van al het moois dat u zult zien.

DVSA begint het nieuwe seizoen met een nieuwe kunstgras veld.
Het nieuwe kunstgrasveld bij DVSA is klaar en het seizoen kan van start. Na de zomerperiode staat
iedereen weer te trappelen om te beginnen. Ook wij, we hebben er zin in om het seizoen feestelijk te
beginnen. Hieronder het programma, we hopen dat jij er ook bij bent.
Graag tot zaterdag 25 augustus en neem je vrienden, familie en buren ook mee!
10:00 Circuittraining jeugd en seniorenteams
11:45 Gezamenlijke lunch voor iedereen
12:30 Presentatie van alle teams aan het publiek
13:45 Voorbereiding DVSA1 wedstrijd, alle kinderen kunnen gebruik maken van de spelactiviteiten
(springkussen – stormbaan – pannaveld)
14:30 Opening nieuw kunstgrasveld en wedstrijd DVSA 1–Vuren 1
16:30 Muziek met zanger Frank Hoek
18:00 Hapje en een drankje

Landgoed Zuylestein programma op Open Monumentendag 8 september 2018
Landgoed Zuylestein
Zaterdag 8 september 2018
Open 10.30-17.30 uur
De tuinen zijn gratis toegankelijk.
Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid iets te eten of te drinken en producten uit de moestuin en andere
lokale producten te kopen.

Programma:
Lezing: Een gedeelde interesse in groene kunst
Hoe ontwikkelingen in Europese tuin-, park- en landschapsstijlen in Nederland hun weg vonden.

13.30 Ontvangst
14.00 Barry Heinrichs, Kunsthistoricus
Verhaalt: hoe in de eeuwen voor ons architectuur, beeldende kunst, tuinen en landschap elkaar
zichtbaar beïnvloed hebben. Tuin-stijlen volgden elkaar op zoals stijlen in de kunst en
architectuur. Frankrijk begon met de verbeelding van de absolutistische barok, zoals te zien is aan
het paleis en de tuinen van Versailles. Nederland – toen nog de Republiek der Verenigde
Provinciën – kreeg een eigen barok paleis met tuin: Het Loo. Op zoveel barokke

kunstmatigheid kwam een natuurlijker Frans antwoord in kunst en literatuur. Vanuit Engeland
was het antwoord de ontwikkeling van het ‘pittoreske’ Engelse landschapspark. En ook dit
antwoord kent zijn Nederlandse vertaling.
Dat Nederland nooit het Europese voorbeeld zomaar klakkeloos navolgde, maar zich een stijl
eigen heeft gemaakt en aangepast daar waar nodig, kortom het ‘Hollands’ heeft gemaakt is goed
te zien op landgoed Zuylestein. Met haar lanenpatronen, bos, hakhout, weide, water, moes- en
siertuinen, is Zuylestein een mooi voorbeeld van een landgoed in de stijl van de Hollandse
Renaissance.
14.30-15.00 Pauze met koffie, thee en landgoed appelsap
15.00-15.30 Vervolg lezing Barry Heinrichs,
15.30 Rondleiding in de binnentuin en moestuin om het geleerde in de praktijk te zien door
Thea Dengerink, onderzoeker historische tuinen.
16.30 Discussie en Borrel
Kosten 7,50 Euro inclusief rondleiding en 2 consumpties.
Aanmelding via info@landgoed-zuylestein.nl Je bent definitief aangemeld na overmaking van het bedrag op
rekeningnummer NL88 ABNA 0592 4917 57 ten name van stichting exploitatie landgoederen Waayestein en
Zuylestein onder vermelding lezing 8 september en naam en email adres. Maximum 40 deelnemers.

Zondag 9 september 2018
Open 10.30-17.00
De tuinen zijn gratis toegankelijk.
Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid iets te eten of te drinken en producten uit de moestuin en andere
lokale producten te kopen.

Programma:
Minisymposium: Zuylestein: Natuurinclusief landgoed innovatief telen en kweken, het
“gemengd bedrijf “herontdekt.
Een symposium als vervolg op het symposium in 2017, wat nu focust op innovatieve technieken
van voedselproductie in nauwe samenwerking met de natuur. Wat verwacht men te bereiken met
natuur inclusieve landbouw, het inzetten van dieren bij het beheer van de gronden als onderdeel
van Agroforestry toepassingen. Welke initiatieven zijn er. Wat is de betekenis van en voor
Zuylestein hierbij.
12.30 Ontvangst met koffie, thee en landgoed appelsap
12.55 Welkom
13.00 Van uniformiteit naar diversiteit in de voedselproductie
dr. ir. Dirk van Apeldoorn

Docent onderzoeker Wageningen University & Research.
Farming Systems Ecology (Wageningen) en praktijk onderzoek openteelten (Lelystad)
Met als expertise diversiteit van agro-ecosystemen
Verhaalt over zijn onderzoek naar de effecten en mogelijkheden van het inpassen van diversiteit
in de moderne landbouw en hoe natuur inclusieve landbouw in de praktijk te brengen waaronder
op landgoed Zuylenstein. Hij introduceert de onderzoeksprojecten op het landgoed
13.30 Agro-forestry
Fogelina Cuperus,
Onderzoeker Wageningen University & research.
Praktijk onderzoek openteelten (Lelystad).
Met als expertise gewasdiversiteit en Agroforestry
Verhaalt over nut en noodzaak en de aanleg en exploitatie van Agroforestry projecten. Dit betreft
de samenwerking tussen vruchtbomen en graan en groente gewassen waarbij dieren als varkens en
kippen mogelijk ook een belangrijke rol spelen in het beheer., waarbij het samenspel de
biodiversiteit versterkt
14.00 De toekomst van een 17e -eeuwse moestuin
Thea Dengerink onderzoeker historische tuinen en ad interim moestuinbaas
verhaalt o.a. over de testen i.s.m. WUR met lasagnamulchen en sheetmulchen
14.30 Discussie
15.00 Koffie-thee pauze
15.30 - 16.30 Excursie in de bossen en de moestuin op het landgoed op zoek naar resultaten
en de (on)mogelijkheden
16.30 - 17.30 Borrel
Kosten symposium (10,00 Euro) inclusief excursie en drie consumpties
Aanmelden vooraf via info@landgoed-zuylestein.nl je bent definitief aangemeld na overmaking van het bedrag
naar NL88 ABNA 0592 4917 57 ten name van stichting exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein onder
vermelding van symposium 9 september, aantal deelnemers, je naam en email adres. Maximum 40 deelnemers.
Adres Landgoed Zuylestein Rijksstraatweg 7-9 3956CH Leersum

De vrije school van Amerongen gaat van start

Vrijeschool Het Sterrenbos opent haar deuren in De Uitkijk te Amerongen
WereldKidz gaat in samenwerking met Bestuur Vrije School
Amerongen op 27 augustus 2018 het openbaar onderwijs
terugbrengen in Amerongen. Vrijeschool Het Sterrenbos opent haar
deuren bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug heeft hierover op 21 augustus een besluit genomen.
De gemeenteraad had het college de opdracht gegeven zich in te spannen
om diversiteit in het schoolaanbod in Amerongen een positieve impuls te
geven. Medio juni 2018 heeft WereldKidz, in nauw overleg met Bestuur
Vrije School Amerongen, aan het college gevraagd te onderzoeken of het
mogelijk is om per 27 augustus openbaar onderwijs met een
vrijeschoolconcept te starten in het voormalig schoolgebouw De Uitkijk in
Amerongen.

Wethouder Chantal Broekhuizen: “Een belangrijke voorwaarde voor ons
besluit was het standpunt van de schoolbesturen. Op 20 augustus 2018 is er
een overleg geweest met alle betrokken schoolbesturen waaruit bleek dat
iedereen hiermee kon instemmen. Op basis hiervan hebben wij als college
besloten dat Vrijeschool Het Sterrenbos direct na de zomer in het voormalig
schoolgebouw van De Uitkijk kan starten. Ik ben blij dat hiermee het
openbare onderwijs weer terugkomt in Amerongen.”
////////////////////////////////////////////////// einde persbericht
////////////////////////////////////////////
Voor meer informatie:
Koers, Strategie en Advies, team communicatie
Telefoon : (0343) 56 56 00
Mail: communicatieadvies@heuvelrug.nl

Bericht van Hartveilig.
Hartveilig Amerongen

Wij maken ons behoorlijk wat zorgen.
We merken het geregeld dat er veel te laat gealarmeerd wordt...
Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende
situaties.
De meldkamer centralist helpt U verder en brengt de juiste
hulpverlening op gang....
Dus wacht NIET AF, MAAR BEL 112 en geef ook het juiste adres en
postcode door.
Wist U ook dat het nummer bellen 112 gratis is.
Ook wanneer de ambulance niet overgaat tot vervoer en er geen hulp
is verleend.
Dat wanneer de AED is aangesloten op een normaal kloppend hart
geen schok zal geven.
Deze dus volledig veilig is.
De gecertificeerde vrijwilligers van Hartveilig Amerongen worden
opgeroepen door de centralist van diezelfde meldkamer d.m.v een
koppeling in het systeem.
Dat die vrijwilligers dan dag en nacht heel snel bij het meldadres zijn.
Voor meer info: info@hartveiligamerongen.nl

T 0620625128

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
Gratis Nederlandse taalles
Voor migranten en Nederlanders die moeite hebben met lezen is er gratis Nederlandse taalles.
Op vrijdag 31 augustus zet het Zendingshuis aan de Jan v Zutphenweg 4 Amerongen zijn deuren weer
open!
Elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 wordt er les gegeven. Opgave ter plekke. Meer info:
c.eilander@zdh.nl

De computer de baas?

Heeft u ook moeite met het vinden van allerlei mogelijkheden op de computer? Op 10
donderdagmiddagen is er een Word cursus waar u/je zeker wat aan zult hebben. Locatie: Jan v
Zutphenweg 4 Amerongen. Start eind september. Opgave en info: c.eilander@zdh.nl.
onkostenvergoeding: 20 euro.

Bingo in de Week van de Alfabetisering

Doet u ook mee om meer mensen te helpen lezen en schrijven? 2,5 miljoen mensen zijn analfabeet in
Nederland. Wij kunnen daar met z'n allen wat aan doen. Kom naar het Letterbingo en hoor er meer
over! Op donderdag 6 september is er koffie om 10.00 en zijn er leuke prijsjes te winnen.
Welkom op de Jan v Zutphenweg 4 Amerongen.

Orgelconcerten in de Andrieskerk.
Er zijn ook dit jaar weer orgelconcerten in de Andrieskerk en wel op:
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.
Het boek is te koop bij Kleton en Lokaal 22.

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.

Uit welke hoek kan inspiratie komen?

Dorpsleven
Dit jaar verdedigde een geograaf zijn proefschrift getiteld ‘A place for life or a place to live’. Het
gaat over de leefbaarheid in dorpen op het platteland. In hoeverre zijn dorpsbewoners – dus ook
Amerongers – vandaag de dag daadwerkelijk gemotiveerd tot meer vrijwillige inzet voor lokale
leefbaarheid? In de dissertatie komt o.a. naar voren dat niet iedereen meer inzet voor het dorp
als een ongeschreven regel beschouwt. Traditionele vormen van solidariteit zijn minder
vanzelfsprekend geworden. In het oosten van het land staat ook het noaberschap onder druk.
Ik moest denken aan verhaal dat een ziekenhuispredikant vertelde. Iemand met veel sociale
contacten, Jan heette hij, werd ziek. Kanker. Iedereen schrok zich rot. Zijn sociale omgeving
bedolf hem onder voorgedrukte kaarten. Op een ervan stond: ‘De dokters zijn knap, je bent zó
boven Jan.’ Maar als de kaart boven z’n bed hangt ziet hij nóg een komma staan: ‘Je bent zó
boven, Jan!’ Zijn zogenaamde sociale contacten laten het al gauw meer en meer afweten. Wat
moet je zeggen?

Toen kwam Piet. Die hoorde niet direct tot de vrienden en bekenden van weleer. Jan kende hem
wel. Van de volkstuin. Beetje vreemde man. Zei nooit veel. Môge Jan. Môge Piet. Mooi weer
vandaag. Ja, maar koud voor de tijd van het jaar. Dat soort dingen. En dan gingen ze weer verder
met spitten. Ieder op hun eigen stukje grond. Piet had Jan op een gegeven moment gemist. Zag
het onkruid in Jan z’n tuin groeien. Ging maar eens even navragen. Hoorde wat er was. En fietste
naar het ziekenhuis. Môge Jan. Môge Piet. Is ’t niet goed Jan? Nee, Piet, niet goed. Da’s niet mooi,
Jan. Nee, niet mooi, Piet. Toen was het een hele poos stil. Maar daar werden ze geen van beiden
zenuwachtig van. Ik heb je onkruid gewied, zei Piet. Da’s mooi, zei Jan. En binnenkort kom ik
weerom, zei Piet. Da’s goed, zei Jan.
Ik wil maar zeggen: het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn in een dorp. Let alleen een
beetje op elkaar! Of zoals de (wijlen) burgemeester van een grote stad zei: ‘Wees een beetje lief
voor elkaar!’

Dominee Bert de Ruiter.

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:
“ Het meeste denken wat ik doe is piekeren”.

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:
Olifantzorg.
Bram, ‘Moos, weet jij dat een olifant nooit iets vergeet?’
Moos: ‘Oi, wat mot ie dan onthouwe?’

De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

