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AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

9 september:
11 september:
14 september:
14 september:
16 september:
16 september:

Kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
PCOB middag in de Ark van 14.30 tot 18.00 uur.
Uitmarkt in Allemanswaard van 18-21 uur.
Allemanswaard Open Air Festival.
Kerkdienst in de Andrieskerk. Startdienst Ds. Hofma.
Kasteel Koffieconcert van 11-12 uur.

Lezing van Bram Mabelis over de toekomst van ons bos
Vrijwel al het bos in ons land is ooit aangeplant voor de houtproductie.
Tegenwoordig wordt er meer rekening gehouden met de functies recreatie
en natuurbehoud. Dit betekent dat de beheerder zal sturen in de richting
van een natuurlijk bosecosysteem. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk
motief. Desondanks zijn er de laatste jaren veel bomen gekapt op de
Utrechtse Heuvelrug. Welke invloed zal dit hebben op de biodiversiteit van
het bos?
Ook in enkele andere bosgebieden binnen Europa zijn vorig jaar veel
bomen gekapt, zoals in het Poolse oerbos Białowieza . De kap zou
noodzakelijk zijn om de plaag van bastkevers te bestrijden.
Is zo´n maatregel effectief of zouden we natuurlijke processen beter op zijn
beloop kunnen laten? De houtkap is uiteindelijk stil gelegd nadat het
Gerechtshof van de EU heeft gedreigd met een forse boete. Uiteindelijk gaat
het om de vraag hoe we de biodiversiteit van een bosgebied kunnen
behouden ondanks houtoogst en recreatieve activiteiten.
Met behulp van powerpoint zullen situaties worden getoond waar een
bosbeheerder mee te maken kan krijgen. Het betreft zowel situaties in het
bos op de Utrechtse Heuvelrug als die in het oerbos Białowieża.

Datum: 10 oktober (woensdag)
Plaats: Allemanswaard 13, Amerongen
Aanvang: 20 uur
cursusprijs: 10 €
aanmelden: https://www.cursusprojectamerongen.nl (natuur, nr.29)
Contactpersoon Paul Machielsen (tel.06 39 19 66 25)
machielsen@cursusprojectamerongen.nl
RUIL JE RIJK.
Het geplande Ruil je Rijk op zaterdag 22 september bij Il Sogno gaat dit jaar niet door.
Volgend jaar is Ruil je Rijk er weer!
Taalcursus
In Zendings Diaconessenhuis op maandag van 10.30-12.00 uur.
Op vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur.

Samen de krant lezen: maandag 14.30 uur.
Computercursus donderdag 14.00 uur
Inlichtingen: via 06-18958434 of c.eilander@zdh.nl Zie ook www.zdh.nl

Ons Genoegen Blaas Maar Raak.

We starten weer met Blaas Maar Raak.
Zit je in groep 4 of 5, dan hebben we iets leuks voor.
4-delige cursus Blaas Maar Raak. Vanaf 25 september elke dinsdag van 15.15-16.00 uur. In
het muziekcentrum van Ons Genoegen. Inl. bel 0343-453152 of mail:
leerlingen@onsgenoegenamerongen.

Ridge Voices is weer op 3 september gestart in de Ark met het kerstproject.
Ridge Voices is een vierstemmig, enthousiast koor op de Utrechtse Heuvelrug. (vandaar de
Ridge)
De 27 vaste zangers en zangeressen komen uit diverse plaatsen zoals Amerongen,
Leersum. Elst, Rhenen, Doorn, Scherpenzeel en Eck en Wiel.
Het repertoire is zeer gevarieerd: van jazz, pop, gospel tot klassiek. We zingen in moderne
talen zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits, Zweeds en Afrikaans.
Sinds augustus 2016 zingen we onder de inspirerende leiding van dirigent Jeroen Zijp.
Repetities zijn elke week (u kunt er ook voor kiezen elke 14 dagen te komen op
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Ark te Amerongen. (Imminkstraat 11) Met
enige regelmaat is er een project dat meestal zo’n 4 of 5 maanden duurt.
Vindt u het leuk om een keer te komen kijken of dit wat voor u is, kunt u contact opnemen
met Anka Riedel tel. 0318 820782 / e-mail: info@ridgevoices.nl
Zaterdag 29 september organiseert Ridge Voices weer een zangworkshop van 9.45 tot
13.00 uur met een korte pauze, in de Ark in Amerongen.Deze keer onder de enthousiaste
leiding van Don Henken www.donhenken.nl . Thema van deze workshop: “Zingen maakt je
blij. Het delen met elkaar door naar elkaar te luisteren en elkaars kwaliteiten te ervaren.
Als groep word je sterker als je samenwerkt met ritme, beweging, klank, dynamiek, tekst
en gevoel. In stappen gaan we de uitdaging aan om met nieuwe en bestaande muziek te
ontdekken wat we kunnen”Don doet dat met als uitgangspunt het Intelligent Choir
principe: we gaan samen kijken wat we kunnen. Daarbij werkt hij met improvisatie en
tekens die hierbij horen: Vocal Painting. Belangrijk is, dat we samen plezier beleven. De
kosten voor niet-leden zijn Euro 20 gaarne opgeven via info@rudgevoices.nl
We zijn vooral op zoek naar MANNEN, maar dames schroom ook niet te komen.
Kasteel Amerongen op Open Monumentendag:
Op 8 september:
11.00-17.00 uur Expositeie “Help de keizer komt”.
11.30-17.00 uur Doorlopende kinder aktiviteit: samen met Stichting Historisch Toneel
Chapeau.
13.00-15.00 uur Lezing “Help de keizer komt”.
13.30-15.30 uur Kinderaktiviteit: Keizerlijke menu’s maken.
14.00-14.30 en 15.30-16.00 uur Ensemble ‘Friends in Music’speelt Glinka
Op 9 september:

12.00-17.00 uur is het Kasteel geopend. Er zijn geen rondleidingen
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

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.
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.

Mantelzorg aktiviteiten in Amerongen.

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:
“ Wie zichzelf overwint, kan nooit verliezen”.

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.

Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

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.

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:
PK
Bram rijdt met zijn auto op de Gooiseweg en ziet plotseling zijn vriend Moos op een paard
rijden met daarachter een ongezadeld paard.
Bram stopt en vraagt zijn vriend:
‘Waar ga jij naar toe’ ‘Ik ga naar Zwolle en nou eens niet met de trein, maar te paard’’Dat
zie ik, dat je per paard gaat, maar waarom heb je twee paarden bij je?’
Moos kijkt minachtend naar zijn gawwer Bram en zegt:
‘Ik kan wel merken dat je weinig gereisd hebt: voor Zwolle moet je in Amersfoort toch
overstappe!’

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

