KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 74 van 15 september 2018.
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6. Ons Genoegen Blaas Maar Raak.
7. Stemmen op Makke Janne!
8. Het Sterrebos…vrijeschool Amerongen.
9. Lezing van Bram Mabelis over het Amerongse Bos.
10. Ruil je Rijk.
11. Taalcursus.
12. Ons Genoegen Blaas Maar Raak.
13. Ridge Voices is weer gestart in de Ark.
14. Zendingshuis avond op 19 september.
15. Meneer de wijze geeft de Klepperman raad.
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19. Amerongen Toen en Nu.
20. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
21. Vliegen met de drone boven Amerongen.
22. Kijk wekelijks op www.amerongeninspireert.nl
23. Historisch archief Amerongen.
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AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.
16 september:
16 september:
19 september:
20 september:
21 september:
22 september:
22 september:
22 september:
23 september:

Kerkdienst in de Andrieskerk. Startdienst Ds. Hofma.
Kasteel Koffieconcert van 11-12 uur.
Zendingshuis 19.30-21.30 Terug blik.
Oasedag 9.30-17.00 uur.
Sport-Inn BSO 15.30-17.00 uur.
Oogstfeest op De Parel.
Kasteel Concert 20.00-22.00 uur.
Amuuz avond in Allemanswaard 21.00-24.00 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. W.R.v.d.Kaaden

De bofkonten!....................
Open Monumentendag 2018 staat in het teken van Europa. De verbinding met dit thema werd al gauw
gevonden met de Rijn als eeuwenoude verbinding met de rest van Europa.
Vandaag was de traditionele Klassendag gepland. Dit jaar zijn 150 leerlingen uit de bovenbouw van de
basisscholen uit Amerongen en Leersum voor het eerst samen op zoek gegaan naar onze relatie met Europees
erfgoed,….. met het safarischip de Blauwe Bever langs de Nederrijn! Op initiatief van stichting Open
Monumentendag Amerongen kon dit gezamenlijk initiatief dankzij vele gulle lokale sponsoren worden
gerealiseerd.
Op de fiets gingen ze naar het infocentrum van Utrechts Landschap aan de Veenseweg in Amerongen. Daar
werd een film getoond over het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug. Na een gastvrij onthaal met frisdrank en
koek de beheerder Arie van Barneveld gingen de kinderen verder richting de opstapplaats van de boot vlak
voor Elst.
Drie gidsen van het kinder-educatieteam wezen de kinderen op de prachtige natuur langs de Neder-Rijn en
vertelden hen allerlei wetenswaardigheden over de diverse vogelsoorten in het gebied. Tot slot werd nog even
stil gehouden bij de Amerongse sluizen waarna de boot weer terugkeerde naar de plek waar ooit een van de
vele steenfabrieken stond.

Amuuz.
Op zaterdag 22 september treed LIVEBAND MUCK op in het AMUUZ TOP 2000 CAFE.
In Allemanswaard bent u welkom om 21.00 uur. Kaarten Euro 12,50 in de Proloog of via
amuuz.nl Aan de zaal Euro 15.00.
Oogstfeest De Parel.
Op zaterdag 22 september is er oogstfeest op De Parel. Van 10.00 tot 13.00 uur is iedereen
welkom. Holleweg 35.
Nieuwe school in Amerongen.
De nieuwe basisschool van Wereld Kidz “Het Sterrebos”is als vrije school geopend in
Allemanswaard. Gestart is met een kleuterklas en een combinatieklas ½ (groep ¾)
Voor informatie en inschrijvingen zie: meander.wereldkidz.nl/Vrijeschool-Amerongen. Bij
vragen mail: margofoppen@wereldkidz.nl
Stem op de Makke Janne!
Er is een wedstrijd boom van het jaar. Op Kasteel Amerongen staat een heel byzondere
oude boom de HEEL OUDE TAMME KASTANJE.
Stem via www.boomvanhetjaar.nl op deze boom. Er is een prijs te verdienen van
€ 2500,00 Stem dus voor deze Kasteel boom. Mogelijk winnen ze dan de prijs.

Ons Genoegen.
Blaas maar raak start weer.

Zit je in groep 4 o5, dan hebben we iets leuks voor je.Namelijk een 4-delige cursus Blaas
Maar Raak. Vanaf 25 september elke dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur. In het
muziekcentrum van Ons Genoegen. Inlichtingen: bel 0343-453152 of stuur een mail:
leerlingen@onsgenoegenamerongen.nl

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
Ridge Voices is op 3 september weer 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).
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
We zijn vooral op zoek naar MANNEN, maar dames schroom ook niet te komen.
ZANGWORKSHOP.
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

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:
“ De beste stuurlui staan samen aan het roer”.

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.

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:
Maxi is Mini
In het Confectiecentrum in Amsterdam komen twee confectionairs elkaar tegen in de lift.
‘Heb je gehoord dat vanmorgen plotseling Max Groen is overleden?’
Verbaasd schud de andere man het hoofd en zucht:
‘Verschrikkelijk……midden in het seizoen.

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

